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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП 

 
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. 

 

 
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 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні моделі 

початкової школи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-

професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, 

принципи сучасної теорії виховання, методи та форми організації виховної 

діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання загальної педагогіки, 

історії педагогіки, вікову та педагогічну психологію, основи фізіології та 

гігієни.  

Метою дисципліни є розвиток умінь майбутнього менеджера систем  

якості   початкової   освіти        щодо     управління     інноваційною       

діяльністю,       аналізу вітчизняних і європейських моделей початкової освіти               

та побудови власної ефективної  моделі сучасної школи І ступеня.  

 Ключові слова: модель, моделювання, новація, інновація, НУШ, модель 

початкової освіти. 

 

Abstract 

The program of study of the variative educational discipline "Modern models of 

primary school" 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 are the laws, patterns, principles of modern 

theory of education, methods and forms of organization of educational activities of 

primary school children. 

Interdisciplinary links: based on knowledge of general pedagogy, history of 

pedagogy, age and pedagogical psychology, basics of physiology and hygiene. 

The purpose of the discipline is to develop the skills of the future manager of 

quality systems of primary education in managing innovation, analysis of domestic 

and European models of primary education and building your own effective model of 

modern school of the first degree. 

 Key words: model, modeling, innovation, innovation, NUS, model of primary 

education. 

 
 



ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні моделі 

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 закони, закономірності, 

принципи сучасної теорії виховання, методи та форми організації виховної 

діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання загальної педагогіки, 

історії педагогіки, вікову та педагогічну психологію, основи фізіології та 

гігієни.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1.1. Мета: розвиток умінь майбутнього менеджера систем  якості   

початкової   освіти        щодо     управління     інноваційною       діяльністю,       

аналізу вітчизняних і європейських моделей початкової освіти               та 

побудови власної ефективної  моделі сучасної школи І ступеня.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: розвиток  умінь  

пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з  різних  джерел  щодо  

управління інноваційними процесами в початковій школі; оволодіти  знаннями  

про  теорії  моделювання,  види  моделювання,  основні  етапи  створення  

моделей;  алгоритм  управління  процесом  впровадження  інновацій  у  

початковій школі; оволодіти вміннями  аналізу  популярних   вітчизняних  та  

європейських   моделей  початкової освіти; оволодіти  вміннями  управління  

інноваційними  процесами  в  початковій  школі, підготовки  педагогічного 

колективу до інноваційної діяльності; розвиток  умінь щодо осмислення, 

переосмислення дій для ґрунтовного самоаналізу  інноваційної  управлінської 

діяльності; самокритики і сприймання конструктивної  критики;  розвиток 

умінь здійснювати методичний супровід  інноваційної освітньої діяльності  в 

початковій школі. 

Програмні результати навчання:  
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. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями: 



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 

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-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. 

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 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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 
Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 
Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 
Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 

Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у 

Польщі 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 

Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 
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Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Сучасні моделі 

початкової школи» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-

професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони, закономірності, 

принципи сучасної теорії виховання, методи та форми організації виховної 

діяльності молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: спирається на знання загальної педагогіки, 

історії педагогіки, вікову та педагогічну психологію, основи фізіології та 

гігієни.  

Метою дисципліни є розвиток умінь майбутнього менеджера систем якості 

початкової освіти щодо управління інноваційною діяльністю, аналізу 

вітчизняних і європейських моделей початкової освіти та побудови власної 

ефективної  моделі сучасної школи І ступеня.  

 Ключові слова: модель, моделювання, новація, інновація, НУШ, модель 

початкової освіти. 

 

Abstract 

The program of study of the variative educational discipline "Modern models of 

primary school" 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 are the laws, patterns, principles of modern 

theory of education, methods and forms of organization of educational activities of 

primary school children. 

Interdisciplinary links: based on knowledge of general pedagogy, history of 

pedagogy, age and pedagogical psychology, basics of physiology and hygiene. 

The purpose of the discipline is to develop the skills of the future manager of 

quality systems of primary education in managing innovation, analysis of domestic 

and European models of primary education and building your own effective model of 

modern school of the first degree. 

 Key words: model, modeling, innovation, innovation, NUS, model of primary 

education. 

 

 
 

 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 8 

аудиторних – 2 

самостійної роботи студента – 6 
Ступінь: 

магістра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

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

view.php?id=2080 
Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33,3% / 66,7%). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
1-й 

Лекції 

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

view.php?id=2192 

Ступінь: 

магістра 

6 год. 

Практичні, семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

76 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 14 год. – аудиторні заняття, 76 год. – 

самостійна робота (15,6% / 84,4%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу: розвиток умінь майбутнього менеджера систем  якості   початкової   

освіти        щодо     управління     інноваційною       діяльністю,       аналізу вітчизняних і 

європейських моделей початкової освіти               та побудови власної ефективної  моделі 

сучасної школи І ступеня.  

Завдання курсу: розвиток  умінь  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  з  різних  

джерел  щодо  управління інноваційними процесами в початковій школі; оволодіти  

знаннями  про  теорії  моделювання,  види  моделювання,  основні  етапи  створення  

моделей;  алгоритм  управління  процесом  впровадження  інновацій  у  початковій школі; 

оволодіти вміннями  аналізу  популярних   вітчизняних  та  європейських   моделей  

початкової освіти; оволодіти  вміннями  управління  інноваційними  процесами  в  

початковій  школі, підготовки  педагогічного колективу до інноваційної діяльності; розвиток  

умінь щодо осмислення, переосмислення дій для ґрунтовного самоаналізу  інноваційної  

управлінської діяльності; самокритики і сприймання конструктивної  критики;  розвиток 

умінь здійснювати методичний супровід  інноваційної освітньої діяльності  в початковій 

школі. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Модель фахової підготовки вчителя», 

«Технології викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Формування 

медіакультури вчителя початкової школи». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
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. 

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-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. 

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-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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 
Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 
Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 
Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям. 

Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   школи  

«Інтелект України». 



Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у Польщі 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 

Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти  
Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти. 

Модель     освіти   як   державно-відомчої       організації.   Модель    розвивальної     
освіти  (В. В. Давидов,  В. В. Рубцов     та  ін.). Традиційна  модель  освіти  (Ж.  Мажо,  Л.  
Кро,   
Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Фінн та ін.). Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. 
Скіннер та ін.). Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та  ін.).  
Неінституціональна  модель  освіти  (П.  Гудман,  І.  Ілліч,     Ж.  Гудлед,  Ф.  Клейн,  Дж. 
Холт, Л. Бернар й ін.).  
          Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 

Інноваційність як ознака сучасності. Сутність понять «новація», «інновація».       
Класифікація нововведень. Нормативні документи щодо здійснення інноваційної діяльності 
в навчальному закладі. 

Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу  
Інноваційний      потенціал        ЗЗСО     (початкова     освіта):   матеріально-фінансовий,  

особистісний,  інноваційний.  Типи  інноваційних  освітніх  систем:  штучна,  природна,  
змішана.  Основні     поняття       теми:     інновація,    інноваційний      потенціал,    
інноваційний  потенціал закладу освіти, інноваційна освітня система.  

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти     

Тема 6. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям.  
Мета  і  завдання.  Нормативно-правове  забезпечення  особистісно-орієнтованої  

моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму. Основні риси педагогіки 
партнерства.  Формування  загальнолюдських  цінностей.  Структура  освітнього  процесу  в               
школі  І  ступеню. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. 
Забезпечення права вибору. Формування спільних цінностей. Ранкові зустрічі. Практика 
ранкових зустрічей у Новій українській школі. 

Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком». 
Мета  і  завдання.  Нормативно-правове  забезпечення.  Аналіз  програми                

всебічного  розвитку дитини «Крок за кроком». Особливості планування та організації 
освітнього  середовища  за  моделлю  «Крок  за  кроком».  Навчання  через  гру.  Центри  
діяльності.  Тематичне планування. Залучення сімей. Спостереження та оцінювання. 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток»  
Мета і завдання. Нормативно-правове забезпечення. Аналіз змісту освітньої програми  

«Росток».  Особливості  планування  та  організації  освітнього  середовища  за  моделлю  
початкової  освіти  «Росток».      Інтерактивні  форми  і  методи  навчання:        дослідницькі,  
інформаційні      методи,   холістичні     методи,   технології    вирішення     винахідницьких  
завдань,    проектування     і  моделювання,      навчальні    ігри,  візуалізації,   інсценізації, 
екскурсії та спостереження, тощо. 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   
школи  «Інтелект України». 

Мета  і  завдання.  Нормативно-правове  забезпечення.  Принципи  навчання  
академічно  обдарованих       учнів    початкової     школи.      Структурні     компоненти       
академічної  обдарованості.  Етапи  розвитку  академічної  обдарованості  в  учнів  
початкової  школи.  Проектування змісту навчальної діяльності. Організаційні форми 
навчання. 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 
Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у Польщі 
Структура     початкової     освіти   у   Фінляндії.    Принципи      фінської   освіти:    

довіра,  самостійність,     рівноправ’я,     співпраця.     Предметно-модульний         стандарт     
змісту  початкової освіти Фінляндії. Особливості планування та організації освітнього 



процесу  в початковій школі Фінляндії. Тема 6. Трудове виховання молодших школярів. 
Два  ступені  шестирічної  початкової  школи  (szkola  podstawowa):   1-3  класи  

(nauczanie poczatkowe)  з  інтегрованими  заняттями  та    4-6  класи       із  структурою  занять  
у  формі  блоків. Особливості планування та організації освітнього процесу в початковій 
школі  Польщі.       Місце    виховних     програм     (патріотичне     та  громадянське      
виховання,  інформаційна      культура)    у  блоковому     навчанні.    Інтегровані    класи.   
Особливості  описового оцінювання. 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 
Структура   початкової   освіти   Німеччини.  Складові            змісту     початкової       

освіти  Німеччини:  загальнолюдські  цінності  та  культура  країни;  охорона  навколишнього  
середовища, збереження миру, права людини; техніка читання та культура мовлення;  
розширення  навчальних  програм  через  новий  матеріал  (вивчення  правил дорожнього  
руху,  статеве  виховання);  розвиток  диференціації  завдань;  збільшення  навчального  часу  
і  перерозподіл  часу;      врахування  емоційної  і      соціальної  стабільності  дитини;  
забезпечення  всебічного  розвитку  особистості;  орієнтація  на  розвиток  мислення  і  
пізнавальних  здібностей  учнів  під  час  модернізації  навчальних  планів,  програм  і  
підручників; розширення мережі  факультативних дисциплін. Особливості планування  та 
організації освітнього процесу в початковій школі Німеччини. 

Три навчальні цикли початкової школи Франції: материнська школа (цикл первинного  
навчання)      та   елементарна      школа     (цикл    фундаментального        навчання     і   цикл 
поглиблення).     Реалізація  принципу  «молодша  школа  не  може  бути  неуспішною». 
Диференціація       педагогічних     методів    відповідно    до   потреб    кожного     учня.    
Цілі  початкової освіти Франції: надання кожній дитині рівних шанси на успішне навчання  
та   підготовку     до    інтеграції   в   суспільство;     забезпечення      опанування      учнями  
фундаментальних   знань   і   компетентностей,           які   є   необхідними   для   подальшого  
навчання  і  професійного  становлення;  розвиток           особистість  школяра,  його  творчих  
здібностей, інтересу до навчання,  формування бажання та вміння вчитись; розвиток в  учнів   
поваги   і   толерантності,   які   є   основою   прав   людини,      дотримання   правил  
громадського  життя  і      ввічливості,  а  також  виховування  моральних           та  
естетичних  почуттів,  позитивне  емоційно-ціннісне  ставлення  до  себе  та  навколишнього                 
світу; підтримка і розвиток індивідуальності дитини. 

Три підсистеми освіти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії: 
Англія    та   Уельс,   Північна   Ірландія   та   Шотландія.    Особливості   планування       та  
організації  освітнього  процесу  в  початковій  школі  Великобританії:  Характеристика  двох  
циклів початкової освіти Великобританії (2 + 4). 

Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії  
П’ять   стратегічних   цілей   естонської   моделі   освіти:       змінене   розуміння   

навчання,  компетентні      і   мотивовані      викладачі     та   директори      шкіл,    
узгодженість      між  можливостями  навчання  протягом  усього  життя  і  потребами  ринку  
праці,  цифрова  революція  в безперервному  навчанні, рівні можливості для  безперервного  
навчання і  зростання участі в навчанні. Особливості планування та організації освітнього 
процесу  в початковій школі Естонії. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 10 - 2   8 

Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 10 2 2   6 

Тема 3. Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу 
10 2 2   6 

Всього: 30 4 6   20 



Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. 

Особливості організації освітнього середовища: 

середовище, що належить дітям. 
8 2 2   4 

Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 7 - 2   5 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 7 - 2   5 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   

обдарованих   учнів   початкової   школи  «Інтелект 

України». 

8 2 2   6 

Всього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи   

Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі 

початкової освіти у Польщі 
10 - 2   8 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, 

Франції, Великобританії 
10 2 2   6 

Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 10 - 2   8 

Всього: 30 2 6   22 

Всього годин: 90 10 20   60 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 10 - 2   8 

Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 10 2 -   8 

Тема 3. Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу 
10 - -   10 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

Тема 4. Модель початкової освіти НУШ . 

Особливості організації освітнього середовища: 

середовище, що належить дітям. 
8 2 -   6 

Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 7 - 2   5 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 7 - -   7 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   

обдарованих   учнів   початкової   школи  «Інтелект 

України». 

8 - 2   6 

Всього: 30 2 4   24 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи   

Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі 

початкової освіти у Польщі 
10 - -   10 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, 

Франції, Великобританії 
10 2 2   6 

Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 10 - -   10 

Всього: 30 2 2   26 

Всього годин: 90 6 8   76 

 



4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

1 Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

2 Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 2 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

3 Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 

2 

4 Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

5 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 2 

Всього: 10 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

1 Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

2 Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 

2 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

3 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 2 

Всього: 6 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

1 Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 2 

2 Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

3 Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 2 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

4 Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 

2 

5 Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 2 

6 Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 2 

7 Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

8 Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у 

Польщі 

2 

9 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 2 

10 Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 2 

Всього 20 



 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

1 Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 2 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

2 Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 2 

3 Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

4 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 2 

Всього 8 

 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

1 Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 8 

2 Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 6 

3 Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 6 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

4 Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 

4 

5 Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 5 

6 Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 5 

7 Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

6 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

8 Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у 

Польщі 

8 

9 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 6 

10 Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 8 

Всього 60 

 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 



1 Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 8 

2 Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 8 

3 Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 10 

Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

4 Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 
6 

5 Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 5 

6 Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 7 

7 Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

6 

Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

8 Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі початкової освіти у 

Польщі 

10 

9 Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії 6 

10 Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії 10 

Всього 76 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Сутність понять «модель», «моделювання». Види моделювання.  

2. Класифікація моделей за ознаками. Основні етапи створення моделей.  

3. Функції моделей. Умови допустимості моделювання. 

4. Модель освіти як державно-відомчої організації.  

5. Модель розвивальної освіти (В. В. Давидов, В. В. Рубцов та ін.).  

6. Традиційна модель освіти (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Фінн та ін.).  

7. Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер та ін.).  

8. Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та ін.).  

9. Неінституціональна модель освіти (П. Гудман, І. Ілліч, Ж. Гудлед, Ф. Клейн, Дж. 

Холт, Л. Бернар й ін.). 

10. Інноваційний потенціал ЗЗСО (початкова освіта): матеріально-фінансовий, 

особистісний, інноваційний.  

11. Типи інноваційних освітніх систем: штучна, природна, змішана. 

12. Етапи освітньої інновації керівника ЗЗСО (початкова освіта): творення, освоєння 

(теоретичний), апробації (організаційно-практичний, аналітичний) та впровадження, 

насичення, спаду, іррадіації.  

13. Алгоритм управління процесом впровадження інновацій у початковій освіті. 

Прийняття рішення про нововведення в ЗЗСО (початкова освіта). 

14. Нормативно-правове забезпечення особистісно-орієнтованої моделі освіти, заснованої 

на ідеології дитиноцентризму.  

15. Основні риси педагогіки партнерства.  

16. Формування загальнолюдських цінностей. Структура освітнього процесу в школі І 

ступеню. 

17. Аналіз програми всебічного розвитку дитини «Крок за кроком».  

18. Особливості планування та організації освітнього середовища за моделлю «Крок за 

кроком».  

19. Аналіз змісту освітньої програми «Росток».  

20. Особливості планування та організації освітнього середовища за моделлю початкової 

освіти «Росток». 

21. Модель навчання академічно обдарованих учнів початкової школи «Інтелект 

України» 



22. Структура початкової освіти у Фінляндії.  

23. Особливості планування та організації освітнього процесу в початковій школі 

Фінляндії. 

24. Моделі початкової освіти у Польщі. 

25. Моделі початкової освіти в Німеччині. 

26. Моделі початкової освіти в Естонії. 

27. Моделі початкової освіти у Франції Три навчальні цикли початкової школи Франції: 

материнська школа (цикл первинного навчання) та елементарна школа (цикл 

фундаментального навчання і цикл поглиблення). 

28. Три підсистеми освіти Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії: 

Англія та Уельс, Північна Ірландія та Шотландія.  

29. Особливості планування та організації освітнього процесу в початковій школі 

Великобританії: Характеристика двох циклів початкової освіти Великобританії (2 + 4). 

30. Моделі початкової освіти у США. 

31. Свобода, індивідуальність, різноманітність – «три кити» школи Японії. 
 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Зміст курсу поділений на 3 кредити. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

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, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 
 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 



теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 

"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичув

альні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 

 

Кредит 2 Кредит 5 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

300 
Практичні 

заняття 
10 

  
10 

 
10 

  
10 

 
10 10 10 10 10 10 

Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 60 50 
 

  КР – 20 

Усього 100 100 100 300 

 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: усне 

опитування, письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота 

перевіряється шляхом написання реферативних робіт, створення проєктів та мультимедійних 

презентацій. 

 



11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  системи:  метод.  

посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., доповн.  та 

перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група «Основа»,  2010. 

288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  посіб.     

Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : Педагогічна 

думка,  2018. 434 с. 

Допоміжна 

         1. Гончарук    М.  Сучасні  тенденції  початкової  школи  Німеччини  та  їх  вплив  на      

освітні    реформи      в   Україні. URL:      http://nus.org.ua/view/suchasni-tendentsiyi-

pochatkovoyi-shkoly-nimechchyny-ta-yih- vplyv-na-osvitni-reformy-v-ukrayini/  

         2.  Громовий В. Опорний конспект про японську школу. URL:             

http://osvita.ua/school/55204/  

         3.  Заболотна  О.  А.  Теорія  і  практика  альтернативної  шкільної  освіти  у  країнах     

Європейського Союзу : монографія. Умань : ФОП Жовтий, 2013. 372 с.  

         4.  Кашуба О. М. Теоретичні основи організації навчального процесу в  початкових      

школах  Німеччини  :  автореф.  дис.  …  канд.  пед. наук  :      13.00.01. Івано-Франківськ, 

2001. 16 с.  

         5.  Лавриченко      Н.   М.    Сучасна     початкова     шкільна     освіта    у   

Європейському     вимірі. Початкова школа. 2006. № 12. С. 51–54.  

         6.  Локшина  О.  Зміст  початкової  освіти  в  країнах  Європейського  Союзу               :  

спільні координати розвитку. Початкова школа. 2009. № 12. С. 1–5.  

         7.  Павленко В.В. Становлення  та розвиток  системи освіти  в  Польщі. Українська      

полоністика : збірник наукових праць. Житомир – Bydgoszcz, 2015. Вип.12. С. 54–70. URL: 

http://eprints.zu.edu.ua/20362/1/Pavlenko.pdf  

         8.  Папіжук  В.  О.  Наріжні  питання  реформування  змісту  навчання  у  початковій      

школі. URL:http://eprints.zu.edu.ua/8343/1/правка%20стаття_поч_шк.pdf  

         9.  Сім  принципів  фінської  освіти  /  переклад  Н.  Білецької.  URL: 

https://starylev.com.ua/club/article/7-pryncypiv-finskoyi-osvity  

        10.Титиш      Г.   Як   це   у   них.    Естонський      досвід    реформи      середньої     

освіти.     URL: https://life.pravda.com.ua/society/2016/06/13/213508/. 

 

 

13. Інформаційні ресурси 
1. Електронна бібліотека підручників: http://studentam.kiev.ua/   
2. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 
4. Початкова школа. Вчитель - вчителю. Вчитель - учню. Вчитель - батькам. Поради 

шкільного психолога : http://teacher.at.ua/ 
 

http://studentam.kiev.ua/
http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасні моделі початкової школи» 
 

 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче оволодіння 

матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над книгою. На 

лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання навчальної дисципліни, 

методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має на 

меті дослідження нових напрямків розвитку, а також нових концепції та нових 

матеріалів. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна робота, 

яка виконується в позааудиторний час. 

 

Методи контролю 
 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної 

студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального 

навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 



Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю набутих 

студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в університеті 

в письмовій формі шляхом написання контрольно-екзаменаційних робіт. 

Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної 

студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи та рівня 

набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи 

під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та семестрового 

(підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за 

традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна модульна 

рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання та 

захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, лабораторних 

робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Система оцінювання з навчальної дисципліни засновується на 

концепції опрацювання курсу і полягає у: 

1) збереженні творчої атмосфери на заняттях і індивідуалізованого 

підходу викладача до оцінки підготовки кожного студента при відсутності 

надмірної ускладненості підрахунку балів для підсумкового оцінювання; 

2) застосуванні сучасних технологій та методів навчання; 

3) активному застосуванні контрольованих і додаткових форм 

самостійної та індивідуальної роботи; 

4) у можливості заслужити позитивну оцінку за дисципліну шляхом 

цілеспрямованої активної роботи на заняттях і самостійної роботи протягом 

вивчення дисципліни. 



Загальна кількість балів, набраних студентом при вивченні навчальної 

дисципліни дорівнює 100. 

 

Форми контролю, умови рейтингової оцінки, критерії оцінювання 

залік 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота Накопичув

альні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 

 

Кредит 2 Кредит 5 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

300 
Практичні 

заняття 
10 

  
10 

 
10 

  
10 

 
10 10 10 10 10 10 

Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 60 50 
 

  КР – 20 

Усього 100 100 100 300 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно зараховано 

80 – 89 В дуже добре 

65 – 79 С добре 

55 – 64 D задовільно 

50 – 54 Е достатньо 

 
35 – 49 

 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

 

0 – 34 

 

F 

Неприйнятно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не

 зараховано з 

обов’язковим  

повторним

 вивченням 

дисципліни 
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Навчально-методичні посібники для вивчення курсу 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

2. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 4 класи. 

– К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 392 с. – С. 138 – 170. 

3. Періодичні видання «Початкова школа», «Початкове навчання та 

виховання» та ін. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://osvita.org.ua – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України 

2. http://school.kiev.ua/ – портал, присвячений проблемам впровадження 

нових технологій в галузі початкової, середньої освіти України 

3. http://edu.ukrsat.com/ – методичні розробки, навчальні програми, 

бібліотеки, олімпіади 

4. http:// Ed-еra.ua – сайт Міністерства освіти та науки України з новими 

правовими документами, які регламентують діяльність сучасної 

національної школи 

 

Технічні засоби : комп’ютер, проектор. 
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Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем 

освіти  

 

Лекція 1. 

Тема 2. Особливості інноваційних освітніх систем 

 

План 

1. Інноваційність як ознака сучасності. Сутність понять «новація», 

«інновація»  

2. Класифікація нововведень 

3. Нормативні документи щодо здійснення інноваційної діяльності в 

навчальному закладі 

 

 1. Інноваційність як ознака сучасності. Сутність понять 

«новація», «інновація» 

 

Новація – це дещо нове, чого не було раніше у сфері освіти або 

педагогіки. При цьому освітню новацію не вважають будь- яким 

нововведенням. Тільки актуальне, потенційно особисте і соціально значиме 

нововведення може бути названо освітньою новацією. У цьому випадку воно 

органічно увійде у відповідну освітню систему. Таким чином, ми вичленовуємо 

наступні ознаки освітніх новацій: 

- актуальність; 

- новизна (об’єктивна або суб’єктивна), оригінальність; 

- затребуваність; 

- її потенційна можливість дозволяє загостритися проти- річчям; 

- готовність педагогічної науки пояснити нововведення; 

- діалектичний зв’язок з освітніми системами; 

- збільшення наукового чи суб’єктивного знання. До числа 

додаткових вимог також слід віднести: 

- спрямованість на підвищення результативності освіти (збільшення 

освіченості), на вдосконалення освітніх процесів та управління ними; 

- на вдосконалення освітнього простору; 

- забезпечення безпеки здоров’я суб’єктів освіти. Навчальна і 

самоосвітня діяльність учнів і студентів є інноваційною по суті, оскільки під 

цілями освіти мають на увазі оволодіння учнями новаціями і включення їх при 

цьому в інноваційні для них види діяльності. Інноваційна діяльність 

здійснюється в інноваційних процесах, етапами яких є творення, освоєння, 

апро- бація та впровадження новації, а компонентами – інноваційна діяльність і 

новація (засіб). 

Явище в освіті, в якому здійснюється освітня діяльність (взаємодія), 

відповідно, за допомогою будь-якої новації, називається інновацією (лат. 

Innovatio – оновлення, зміна). 

  

Поняття «інновація» вперше було вжито понад століття тому в 



культурології та лінгвістиці для позначення процесу трансферу (лат. transfero – 

перенести, перемістити) – проникнення елементів однієї культури в іншу і 

придбання при цьому нових, невластивих раніше якостей. Таке проникнення 

розглядалося як вирішальний фактор розвитку культур. У сучасному світі ним 

активно корис- туються в різних галузях знань діяльності, особливо у сфері 

економіки. 

У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях: 

- форма організації інноваційної діяльності; 

- сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-

орієнтованої освіти; 

- зміни в освітній практиці; 

- комплексний процес створення, розповсюдження та використання 

нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень; 

- результат інноваційного процесу. 

З цим пов’язані і значні розбіжності в тлумаченні поняття 

«інновація» (нововведення) в науковій літературі, викликані неоднаковим 

баченням їхніми авторами сутнісного ядра, а також радикальності нововведень. 

Одні з них переконані, що інновацією можна вважати лише те нове, 

результатом якого є кардинальні зміни у певній системі, інші вважають, що це 

будь-які, навіть незначні, нововведення. 

Враховуючи сутнісні ознаки інновації, є всі підстави розглядати її як 

процес і як продукт (результат). Інновація як процес означає часткову або 

масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація як 

результат передбачає процес створення (відтворення) нового, яке має 

конкретну назву «новація». На підставі цього розрізняють поняття «новація» 

(«новий засіб») як певний засіб (нові ідеї, методи, методики, технології, 

програми і т. п.) і «інновація», яке ширше за змістом, оскільки означає процес, 

предметом якого є новації. 

В. Паламарчук новацію вважає результатом (продуктом) творчого 

пошуку особистості або колективу, що відкривають принципово нове в науці і 

практиці, інновацію – результатом породження, формування і втілення нових 

ідей. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою відрізняють інновації від 

новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він новатор, якщо 

трансформує наукову ідею в практиці – інноватор. 

Головним показником інновації є прогресивний початок у розвитку 

навчального закладу (дошкільного закладу, школи або вищого навчального 

закладу) порівняно зі сформованими традиціями і масовою практикою. Отже, 

інновації в системі освіти пов’язані з внесенням змін: 

- у цілі, зміст, методи і технології, форми організації та систему 

управління; 

- у стилі педагогічної діяльності та організацію навчально- 

пізнавального процесу; 

- у систему контролю та оцінки рівня освіти; 



- у систему фінансування; 

- у навчально-методичне забезпечення; 

- у систему виховної роботи; 

- у навчальний план і навчальні програми; 

- у діяльність педагога і вихованця (дошкільника, школяра, студента). 

У якості джерел ідей оновлення дошкільного закладу, шко- ли або вищого 

навчального закладу можуть виступати: 

- потреби країни, регіону, міста, району як соціальне замовлення; 

- втілення соціального замовлення в законах, директивних і 

нормативних документах державного, регіонального або район- ного значення; 

- досягнення комплексу наук про людину; 

- передовий педагогічний досвід; 

- інтуїція і творчість керівників і педагогів  як шлях спроб  і помилок; 

- дослідно-експериментальна робота; 

- зарубіжний досвід. 

 

2. Класифікація нововведень 

 

У загальній теорії інновацій залежно від предметного змісту розрізняють 

такі види нововведень: 

- техніко-технологічні (стосуються вдосконалення організаційно-

виробничих процесів у промисловості); 

- соціально-економічні (спрямовані на оновлення економічних і 

суспільних явищ); 

- організаційно-управлінські (охоплюють різні сфери управлінської 

діяльності); 

- комплексні (органічне поєднання двох або всіх видів нововведень). 

Виокремити види педагогічних нововведень досить складно, тому що 

сфери освіти настільки тісно взаємопов’язані, взаємозумовлені та 

взаємозалежні, що новації в одній із них зумовлюють новації в будь-якій іншій. 

Класифікація педагогічних нововведень ще більше  утруднюється з огляду на 

складність, комплексність   і динамічність процесу навчання та виховання. 

Традиційно інновації в освіті поділяють на такі групи: 

1. Залежно від сфери застосування: 

- інновації у змісті освіти (оновлення змісту навчальних програм, 

підручників, посібників тощо); 

- інновації в технології навчання та виховання (оновлення методик 

викладання та взаємодії у виховному процесі); 

- інновації в організації педагогічного процесу (оновлення форм і 

засобів здійснення навчально-виховного процесу); 

- інновації в управлінні освітою (оновлення структури, організації й 

керівництва освітніми закладами); 

- інновації в освітній екології (архітектурне планування освітніх 

закладів, використання будівельних матеріалів, інтер’єр приміщень тощо). 

2. Залежно від масштабу перетворень: 



- часткові (локальні, одиничні) нововведення, не пов’язані між 

собою; 

- модульні нововведення (комплекс пов’язаних між собою часткових 

нововведень, що належать, наприклад, до однієї групи предметів, однієї вікової 

групи дітей тощо); 

  

- системні нововведення (охоплюють весь навчально-виховний 

заклад). Вони передбачають перебудову всього закладу під певну ідею, 

концепцію або створення нового освітнього закладу на базі попереднього 

(наприклад, дитячий садок-школа, адаптивний дитячий садок, школа-

лабораторія тощо). Для їхнього освоєння необхідне розроблення програми 

розвитку навчально-виховного закладу. 

3. Залежно від інноваційного потенціалу: 

- модифікаційні нововведення (пов’язані з удосконаленням, 

раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип). 

Це може бути програма, методика, окрема розробка тощо. Модернізація може 

бути спрямована як на технологічний, так і на особистісний аспекти засобу, що 

оновлюється. Можна видозмінити відому методику чи застосувати її до нового 

предмета, а можна, виявивши свої особистісні якості, інакше її реалізувати, 

збагатити, й цим суттєво підвищити її ефективність (наприклад, опорні 

конспекти українського педагога-новатора Віктора Шаталова, ідея яких була 

запропонована в 1933 р. російським психологом Петром Гальперіним у працях 

про орієнтовані основи дій); 

- комбінаторні нововведення (передбачають нове конструктивне 

поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не 

використовувались). Вони є не будь-яким поєднанням, а саме конструктивним, 

тобто таким, при якому з’являються нові системні властивості і який породжує 

новий ефект. Таким нововведенням можна вважати розроблену російською 

вчителькою Оленою Потаповою методику оптимізації навчання 6–7-річних 

дітей письму в три етапи, яка передбачає тренування дрібної мускулатури 

пальців (обведення, штрихування), роботу кількох аналізаторів, написання 

букви за допомогою трафарету. Кожний з елементів (етапів) є модифікованою 

інновацією (розминка спортсмена, підготовка голосового апарату співака – 

розспівування, буквенні трафарети у М. Монтессорі тощо). Поєднання цих 

елементів забезпечує каліграфічне письмо, підвищує орфографічне чуття 

дитини та економить 20–30 годин навчального часу для звукового аналізу слів і 

розвитку мовлення. Хоча окремо  вони були відомі раніше, саме їхня 

комбінація породила нову якість, тобто дала інтеграційний ефект, що виявився 

у формуванні розвинених навичок письма та економії часу порівняно з 

традиційними методиками; 

- радикальні, або фундаментальні, глобальні, базові нововведення 

(вони, як правило, є відкриттями, найчастіше виникають у результаті творчої 

інтеграції й сприяють створенню принципово нових навчальних засобів). Таким 

було запровадження класно-урочної системи, засвоєння основ наук у 

Монтессорі-школах не шляхом окремого вивчення традиційних предметів 



(фізики, біології, історії тощо), а через так званий мета предмет – «космічне 

виховання». 

Динаміка, результативність, інші особливості процесу нововведення 

залежать від інноваційного потенціалу навчально-виховного закладу. 

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу – здатність 

навчально-виховного закладу створювати, сприймати, реалізувати 

нововведення та своєчасно позбавлятися застарілого, педагогічно недоцільного. 

Ця здатність переважно є наслідком творчих прагнень педагогічного 

колективу, його ставлення до нововведень. 

4. Залежно від позиції щодо свого попередника: 

- заміщувальні нововведення (їх запроваджують замість конкретного 

застарілого засобу). До них належать театральні, художні студії, спортивні 

секції, школи балету й танців тощо; 

- скасовувальні нововведення (суть їх полягає в припиненні 

діяльності певних органів, у скасуванні форми роботи, програми без заміни їх 

іншими, якщо вони є безперспективними  з огляду на потреби розвитку 

навчального закладу, або гальмують його); 

- відкривальні нововведення (передбачають освоєння нової програми, 

нового виду освітніх послуг, нової технології тощо). Наприклад, 

комп’ютеризація освітнього процесу, перехід до нових інформаційних 

технологій; 

- ретровведення (освоєння в навчально-виховному закладі нового, 

яке існувало в педагогічній практиці раніше). Як правило, воно тривалий час не 

використовувалося, колись було відмінено помилково чи втратило свою 

актуальність у тодішніх умовах. Такими ретровведеннями можна вважати 

вивчення в сучасних школах історії різних релігій, запровадження курсів 

логіки, психології, риторики, давніх мов тощо. 

5. Залежно від місця появи: 

- нововведення в науці (оновлення педагогічної теорії); 

- нововведення в практиці (оновлення педагогічної практики). 

6. Залежно від часу появи: 

- історичні нововведення (відродження історико-педагогічної 

спадщини в нових умовах); 

- сучасні нововведення (інновації сьогодення). 

7. Залежно від рівня очікування, прогнозування й планування: 

- очікувані (планові) нововведення; 

- неочікувані (незаплановані) нововведення. 

8. Залежно від галузі педагогічного знання: 

- виховні нововведення (у галузі виховання); 

- дидактичні нововведення (у галузі навчання); 

- історико-педагогічні нововведення (у галузі історії педагогіки) 

тощо. 

Типології педагогічних нововведень вибудовані на основі різноманітних 

підходів. Отже, одне й те саме нововведення може з’явитися в різних 

типологічних групах (у двох і більше) залежно від того, яка його ознака буде в  



конкретному  випадку взята до уваги. 

 

3. Нормативні документи щодо здійснення інноваційної діяльності в 

навчальному закладі 

 

1. Кодекси України 

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. Цивільний 

кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. 

2. Закони України 

Про освіту. 

Про вищу освіту. 

Про інвестиційну діяльність від 18.09.1991 № 1560-XII. 

Про науково-технічну експертизу від 10.02.1995 № 51/95-ВР. Про 

інноваційну діяльність від 04.07.2002 № 40-IV. 

3. Постанови Кабінету Міністрів України Постанова «Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що перебувають у 

державній та комунальній формі власності» від 27.08.2010 № 796. 

4. Нормативно-правові документи МОН і НАПН України 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності від 

07.11.2000 р № 522. 

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад 

від 20.02.2002 р № 114. 

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у 

вищих навчальних закладах III і IV рівнів акредитації від 01.06.2006 р № 422. 
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Лекція 2. 

Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 

 

План 

 

1. Інноваційний потенціал навчального закладу 

2. Типи інноваційних освітніх систем 

3. Інноваційна діяльність керівника навчального закладу 

4. Алгоритм управління процесом впровадження інновацій у навчальний 

заклад  

 

 

1. Інноваційний потенціал навчального закладу 

 

Ефективність реалізації нововведень на рівні загальноосвітнього 

навчального закладу значною мірою залежить від багатьох чинників, 

насамперед, від інноваційного потенціалу школи. 

Інноваційний потенціал навчального закладу – це здатність 

створювати, сприймати та реалізувати нововведення. На цій основі 

створюється модель інноваційного розвитку навчального закладу, яка 

обґрунтовує можливості закладу щодо інноваційної діяльності: 

матеріально-фінансовий та особистісний потенціал закладу освіти. 

Матеріально-фінансовий потенціал навчального закладу 

передбачає наявність у навчальному закладі приміщень для проведення 

колективних заходів; зручний режим експлуатації цих приміщень; 

наявність копіювальної техніки, фінансових можливостей забезпечення 

інновації (оплата додаткової праці педагогів, гнучкість щодо 

використання коштів). 

Особистісний потенціал навчального закладу – це професійні 

можливості педагогічного колективу, керівників для здійснення 

інноваційної педагогічної діяльності та можливості учнівського 

контингенту. 

Інноваційний потенціал школярів передбачає наявність досвіду 

творчих справ, колективної діяльності, здатності до самостійної 

навчальної діяльності та саморозвитку, достатній загальнокультурний 

рівень, різноманітні інтереси. 

Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність 

навчального закладу до створення інноваційного середовища: наявність 

високого освітньо-культурного рівня батьків школярів, можливостей 

залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи та співпраці з 

вищими закладами освіти, позашкільними закладами та установами, 

підприємствами тощо. 

Особливе значення мають також особливості самої школи як 

організації. Це стосується насамперед мети, структури, рівня 

комунікації. Оскільки загальна мета виявляє основний напрям розвитку 



школи, то інноваційна мета вказує на засоби розвитку шкільної системи, 

її окремої структури. 

Інноваційний потенціал школи щодо конкретного нововведення – 

це:зацікавленість учасників інноваційної діяльності в позитивному 

кінцевому результаті; компетентність учасників інноваційної діяльності 

щодо реалізації нововведення, співвідношення цілей школи з новою 

педагогічною ідеєю,  наявність сторін, відповідальних за процес і 

результати апробації нововведення (автор, науковий консультант тощо); 

узгодженість інтересів між суб’єктами інноваційної діяльності, з одного 

боку, та з адміністрацією (педагогічним колективом, батьками) – з 

іншого. 

Особливе значення мають визнання та підтримка нововведення з 

боку органів державного управління та громадськості. 

Упровадження інновацій висуває високі вимоги до управлінської 

діяльності керівника навчального закладу і його особистих якостей: 

 усвідомлення керівником необхідності створення умов для 

впровадження інновацій у діяльність школи; 

 спрямованість діяльності на формування атмосфери 

конструктивного критичного ставлення педагогів до своєї праці; 

 організація колективного пошуку вирішення виникаючих протиріч; 

 формування або створення системи, у якій діяльність кожного 

педагога є підсистемою, направленою на розвиток діяльності 

школи; 

 висока інноваційна потреба; 

 володіння методами управління, рефлексії. 

Індивідуальна управлінська концепція, професійне мислення  й 

стиль управлінської діяльності керівника дозволяють оптимізувати 

управлінські дії за рахунок підвищення діяльнісної рефлексії вчителів і 

їхньої інноваційної потреби. 

 

2. Типи інноваційних освітніх систем 

 

Інноваційність систем в освіті має наступні прояви і форми 

існування. По-перше, сама система (як правило, штучна освітня система) 

може бути предметом інноваційної діяльності. По-друге, система може 

являти собою відображення (модель) або проект інноваційного 

освітнього процесу. 

Таким чином, інноваційні освітні системи – це системи, 

функціонування яких супроводжується явищем інновації, що є 

рушійною силою і чинником розвитку освітньої системи. У цих 

випадках будь-яка характеристика системи (або вся система) включає 

новації, інноваційну діяльність та інноваційні процеси. 

У теорії можна розрізняти різноманітні інноваційні системи в 

освіті: штучна, природна і змішана. 

Штучні – це моделі освітніх процесів, що є відображенням 



реальності чи побудовані на основі прогнозів і задумів. Створюється 

штучна система,  як правило педагогічними  працівниками, у формах 

освітнього стандарту, освітньої програми, дидактичних засобів, 

методичних рекомендацій. 

Розвивається штучна ОС, якщо вона відображає інновацію, яка вже 

реалізується в освітньому процесі. 

Природні – прояви освітньої діяльності людей, які базуються на 

їхніх свідомо реалізованих прагненнях до досягнення цілей освіти. 

Розвиток природничих ОС, на відміну від розвитку штучних ОС, 

відбувається не як результат діяльності суб’єктів, що моделює цю 

систему. Природним освітнім системам більшою мірою притаманна 

самоорганізація. 

Змішані – системи, в яких відображені зв’язки і відносини 

природних і штучних ОС. Об’єднуючи в собі штучні і природні системи, 

змішана інноваційна система розвивається під впливом як внутрішніх 

факторів (самоорганізація), так і під впливом зовнішніх факторів (в 

результаті втручання суб’єктів освіти, представників науки, 

адміністрації тощо). 

Такі системи відображають людино-системну взаємодію в 

освітньому процесі (моделі), або є проектами освітнього процесу. 

Зауважимо, що не всі новації приводять до перетворення системи. Багато 

із них служать лише вдосконаленню освітньої системи або її підсистем, 

кардинально не змінюючи її системних властивостей. Це не означає, що 

інновації при цьому не впливають на розвиток системи. Навпаки, поява і 

накопичення новацій у складі, структурі або композиції освітньої 

системи може з плином часу і зміцненням якості новації призвести до 

загострення 

внутрішніх протиріч в системі. 

Етапи творення, освоєння, апробації або впровадження новації 

відповідають інноваційної сутності системи. Як тільки новація 

переходить в іншу якість – традиції – система також стає традиційною. 

Інновації в освітніх системах, які спрямовані на вдосконалення 

системи, істотно не змінюють її властивостей, не характеризують 

освітню систему як інноваційну. 

 

3. Інноваційна діяльність керівника навчального закладу 

 

Під інноваційною діяльністю керівника, педагога будемо розуміти 

ті аспекти його професійної діяльності, предметом якої є новації. 

Відповідно, інноваційна діяльність включає етапи або освітня інновація 

розвивається в кілька етапів: творення, освоєння (теоретичний), 

апробації (організаційно-практичний, аналітичний) та впровадження, 

етап насичення (може бути рутинізація), спаду (криза, фініш), іррадіації 

(сяяти, модернізується). 

 Перший етап – творення – ініціація нововведення і прийняття 



рішення про необхідність впровадження новацій певного типу. Ініціація 

може бути викликана до життя внутрішнім спонуканням лідера 

організації, але швидше за все причиною служить 

зовнішній або внутрішній тиск: наказ міністерства, замовлення 

галузі на нового фахівця, зміни та процеси всередині самої організації. В 

нормі стратегія інновацій та аналітична робота щодо її впровадження 

повинна проводитися керівником в ранзі ректора, проректора і декана 

(директора, завуча). На практиці ж часто ініціатива нововведення йде не 

зверху, а знизу – від педагогів-новаторів. 

 Другий етап – теоретичний, тобто обґрунтування та опрацювання 

інновацій на основі психолого-педагогічного аналізу, прогнозування 

того, як буде розвиватися інноваційний процес і які його негативні і 

позитивні наслідки (економічні, юридичні та под.). Цей  етап  є 

найскладнішим, оскільки педагогічні роздуми і здатність «помислити  

іншу педагогічну реальність», згідно з Г. Щедровицьким, припускають: 

 володіння психолого-педагогічною теорією; 

 уміння побудувати єдину концепцію зі своїх ідей; 

 обґрунтування необхідності чи неминучості інновації; 

 виділення факторів, що сприяють впровадженню нововведення. 

Цей етап передбачає також інформаційне забезпечення 

планованого нововведення. Ретельна робота на другому етапі спричиняє 

успіх на етапі впровадження інновацій в педагогічний процес. 

 Третій етап – організаційно-практичний – це створення нових 

структур, що сприяють освоєнню нововведення: лабораторій, 

експериментальних груп і т. д. Ці структури повинні бути мобільними, 

самостійними і незалежними. На цьому етапі важливо знайти 

прихильників інноваційної ідеї, особливо з числа впливових і 

авторитетних в організації осіб. Крім того, треба передбачити ставлення 

до новації багатьох інших співробітників з числа тих, кого прямо 

торкнуться ці нововведення. Цей етап інноваційного процесу 

закінчується переконанням більшості членів організації в необхідності 

нововведень і створенні сприятливого емоційно-мотиваційного фону. 

 Четвертий етап – аналітичний – це узагальнення та аналіз 

отриманої моделі. На цьому етапі треба усвідомити, на якому рівні 

здійснюється інноваційний процес; співвіднести стан освітньої установи 

в цілому (або стан викладання конкретного предмета) з тим 

прогностичним станом, якого передбачалося досягти в результаті 

нововведення. Якщо відповідності не відбулося, треба знайти відповідь 

на питання: чому? 

 П’ятий етап – впровадження, воно може бути пробним, а потім – і 

повним. Успіх на цьому етапі залежить від трьох чинників: 

 від матеріально-технічної бази того навчального закладу (або 

освітнього середовища), де здійснюється нововведення; 

 від кваліфікації викладачів і керівників, від їхнього ставлення до 

інновацій взагалі, від їхньої творчої активності; 



 від морально-психологічного клімату в організації (ступеня 

конфліктності, ступеня згуртованості співробітників, плинності 

кадрів, суспільної  оцінки  їхньої праці та ін.). Так, В. Добриніна  і 

Т. Кухтевіч прямо зазначають,  що впровадженню нововведень у 

вищій школі значною мірою перешкоджає висока конфліктність по 

лініях «викладач–студент» і «викладач–викладач». 

Найбільш успішно нововведення впроваджуються у відносно 

невеликих колективах (від 500 до 1000 осіб), де легше проводити  

психологічну підготовку персоналу до нововведень   і де швидше можна 

пробудити в людях ентузіазм і віру в успіх. 

Відзначимо, що при впровадженні необхідно планувати ризик: як 

відзначають М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, кожне друге 

організаційне нововведення закінчується невдачею (тобто ризик складає 

50 %). 

Готовність керівника до інноваційної управлінської діяльності – 

особливий особистісний стан, який передбачає вміння бачити 

перспективу розвитку навчального закладу та прогнозувати її, 

абстрагуватися від традиційного підходу до управлінської діяльності, 

концентрувати зусилля на досягненні цілей, знаходити однодумців, 

організовувати колектив на виконання поставлених інноваційних 

завдань, виділяти серед відомих технологій найраціональніші. 

 

 

4. Алгоритм управління процесом впровадження інновацій у 

навчальний заклад 

 

Алгоритм управління процесом упровадження педагогічних 

інновацій у навчально-виховний процес передбачає сукупність таких 

послідовних дій: 

Усвідомлення необхідності змін. 

Оцінка ситуації, що склалася. 

Формування проблеми. 

Вибір варіанта вирішення проблеми. 

Прийняття рішення про нововведення. 

Експериментальна перевірка нововведень. 

Підготовка та перепідготовка кадрів. 

Формування позитивного ставлення колективу до нововведень. 

Широке впровадження нововведень. 



Оцінка результатів. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм упровадження педагогічних інновацій 

(узагальнений варіант за В. І. Журавльовим) 

 

 

Упровадження трактується як перетворення практики на основі 

результатів досліджень при обов’язковому їхньому застосуванні з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Практика свідчить, що в педагогічних колективах відпрацьовані 

дві схеми прийняття рішення про нововведення. 

 

 

Вивчення завдань, визначених нормативними документами 

Аналіз стану практики й зіставлення даних із соціальними вимогами 

Побудова еталону перетворення педагогічної практики 

 
Пошук ідей, рекомендацій, які можуть бути впроваджені 

 
Розробка комплексної програми, яка включає закономірності 

впровадження 

 

Відбір засобів: дидактичних, матеріальних, інформаційних, 
організаторських тощо 

 

Теоретична, методична, психологічна підготовка учасників 

упровадження 

Встановлення зв’язку з авторами рекомендацій 

Формулювання педагогічної 

проблеми 

Аналіз педагогічної проблеми 

Аналіз шляхів вирішення 

проблеми 

Вирішення проблеми шляхом 

уведення інновації 

Прогнозування наслідків рішення 

Апробація 

Ознайомлення з інновацією 

(початкова інформація 

про інновацію) 

Поява інтересу (пошук додаткової 

інформації про інновацію) 

Оцінка інновації та прийняття 

рішення щодо її освоєння 

Апробація 



Рисунок 2 – Прийняття рішення про нововведення в навчальному закладі 

 

Роль керівництва школи в підготовці до інноваційної діяльності 

Для успішної інноваційної діяльності адміністрація 

загальноосвітніх навчальних закладів має провести таку діяльність: 

Сформувати в педагогічному колективі усвідомлення необхідності 

змін та впровадження нововведень, створити відповідне інформаційне 

поле на основі залучення педагогічного, учнівського та батьківського 

колективів до різних форм інформаційної діяльності (конференції, збори, 

семінари, наради, зустрічі з досвідченими вчителями, науковцями тощо). 

Здійснити моніторинг якості освітніх процесів у навчальному 

закладі й оприлюднити їхні кількісні та якісні показники, виявити 

суперечності, що існують у навчальному закладі. 

Актуалізувати нові ідеї, виявити коло проблем, організувати 

обговорення їх у шкільному колективі та з науковцями. Сформувати 

творчу групу з метою розроблення та оформлення ідеї у відповідний 

проект чи програму. 

Здійснити керівництво проектування нововведення творчою 

групою: проаналізувати стан функціонування навчального закладу на 

основі проведеної діагностики, визначити перспективи, окреслити 

стратегію досягнення мети (у виховній системі, змісті, навчальних 

технологіях, управлінських підходах). 

Здійснити внутрішньошкільне управління інноваційною 

педагогічною діяльністю: навчання педагогічних працівників з питань 

інноваційної та пошуково-експериментальної діяльності в рамках 

внутрішньошкільної методичної роботи, створення умов (правових, 

організаційних, психологічних) для здійснення експериментальної 

діяльності з освоєння (апробації) нових педагогічних ідей. 

Вибрати стиль управління в нових умовах: уміння презентувати 

ідею, оцінювати й контролювати проміжні результати, делегувати 

повноваження, налагодити зовнішню комунікацію тощо. Підготовка 

педагогів до інноваційної діяльності, освоєння механізмів пошуково-

дослідницької роботи та інноваційних технологій. Залучення до роботи 

консультанта (наукового керівника). 

Провести роботу з подолання опору та психологічного 

дискомфорту впровадження педагогічних нововведень у навчальному 

закладі, які виникають через зміну режиму роботи, додаткових витрат, 

необхідність постійного навчання тощо. 

Оприлюднити результати інноваційної педагогічної діяльності 

(інноваційного продукту) через проведення семінарів-презентацій, 

публічних конференцій для батьків, учителів, керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в засобах масової 

інформації тощо. 

Сукупність зазначених умов забезпечує успіх шкільних досліджень 

навіть при відсутності додаткових витрат коштів, обмеженості часу, який 



надається для виконання нових дослідницьких функцій. 

У конкретній школі наявність тих чи інших умов, їхня вагомість 

для педагогічного колективу може бути різною. Кожна школа визначає 

свої специфічні умови. 

Перш ніж розпочати дослідницьку діяльність, директор повинен 

обов’язково виявити та проаналізувати всі умови, які впливають на 

якість роботи школи, що взяла на себе додаткове навантаження із 

вирішення практичного завдання науковим способом. 

Ступінь наявності та готовності цих умов диктує складність, 

тривалість, масштабність і зміст самого дослідження. Визначення та 

забезпечення умов проведення в школі педагогічного дослідження – 

головна та перманентна функція директора школи. 

Дослідження в школі можна проводити в різних сферах: 

управлінській, організаційній, духовно-моральній, дидактичній, 

методичній, технологічній тощо. 

Отже, де виникли усвідомлені протиріччя, від усунення яких 

залежить якість освіти, там і можна проводити дослідження. 
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Лекція 3.  

Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям 

 

План  

1. Концепція Нової української школи 

2. Державний стандарт початкової освіти 

3. Якісна освіта у сфері здоров’я, безпеки і соціальної інтеграції 

4. Створення  освітнього   середовища,   що   сприяє   самореалізації  

кожного учня 

 

Концепція Нової української школи 

  

Концепція Нової української школи, затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р, передбачає 

докорінне реформування загальної середньої освіти і має на меті 

досягнення таких цілей: 

  

1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

2. Умотивований учитель, який має свободу творчості й розвивається 

професійно. 

3. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 

4. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі 

реальну автономію. 

5. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками. 

6. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

7. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий зміст і 

набути компетентностей для життя. 

8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує рівний 

доступ усіх дітей до якісної освіти. 

9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, 

засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в 

приміщенні навчального закладу. 

  



Державний стандарт початкової освіти 

  

Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, визначає вимоги 

до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів 

освіти, загальний обсяг їхнього навчального навантаження в базовому 

навчальному плані початкової освіти та форму державної атестації. Він 

ґрунтується на таких принципах: 

  

1. Презумпція талановитості дитини 

Забезпечення рівного доступу до освіти, заборона будь-яких форм 

дискримінації. Не допускатиметься відокремлення дітей на підставі 

попереднього відбору на індивідуальному, груповому та інституційному 

рівнях. 

2. Цінність дитинства 

Відповідність освітніх вимог віковим особливостям дитини, визнання 

прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру. 

3. Радість пізнання 

Організація пізнавального процесу, який приноситиме радість дитині, 

обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову 

активність і творчість дитини. Широке використання в освітньому процесі 

дослідницької та проектної діяльності. 

4. Розвиток особистості 

Замість «навченої безпорадності» — плекання самостійності та 

незалежного мислення. Підтримка з боку вчителя/вчительки 

розвиватиме у дітей самоповагу та впевненість у собі. 

5. Здоров’я 

Формування здорового способу життя і створення умов для фізичного й 

психоемоційного розвитку, що надзвичайно важливо для дітей 

молодшого шкільного віку. 

6. Безпека 

Створення атмосфери довіри і взаємоповаги. Перетворення школи на 

безпечне місце, де немає насильства і цькування. 

  

Державний стандарт визначає 11 ключових компетентностей. 



1. Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 

життєвих ситуаціях. 

2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної 

мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому 

процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості 

висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних 

ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування. 

3. Математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання 

процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та 

вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в 

особистому і суспільному житті людини. 

4. Компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і 

пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та 

досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі 

проведених дослідів, пізнавати себе та навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження. 

5. Інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, 

ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада 

тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно 

навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе 

частиною спільноти і брати участь у справах громади. 

6. Екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних 

ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого 

розвитку суспільства. 

7. Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 

опанування основ цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 



здатність безпечного та етичного використання засобів 

інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях. 

8. Навчання впродовж життя, що передбачає опанування умінь і 

навичок, необхідних для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою 

застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення 

власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання 

працювати самостійно і в групі. 

9. Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та 

здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, 

що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення 

спільної мети, активність у житті класу і школи, повагу до прав інших 

осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними 

проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів 

та ідентифікувати себе як громадянина України, дбайливе ставлення 

до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, 

дотримання здорового способу життя. 

10. Культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 

видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види 

мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, 

творчого вираження особистості. 

11. Підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають 

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, 

вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, 

усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до 

втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

Зазначені 11 компетентностей значною мірою корелюють з оновленими 

8 ключовими компетентностями, рекомендованими Європейським 

Союзом. 

  

На жаль, у затвердженому стандарті серед ключових відсутня особиста 

компетентність, яка є однією з ключових компетентностей ЄС. Вона 

передбачає здатність справлятися з невизначеністю та складністю, 

учитися вчитися, підтримувати фізичне та емоційне благополуччя, 



співпереживати і конструктивно вирішувати конфлікти. Цей недолік 

певною мірою компенсує наявність окремої освітньої галузі — 

«Соціальна і здоров’язбережувальна». 

  

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність 

логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати 

емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими особами. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей 

здобувачів освіти визначено за 9 освітніми галузями: 

  

 мовно-літературна (українська мова та література, мови та 

літератури відповідних корінних народів і національних меншин, 

іншомовна освіта); 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 

 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізкультурна. 

  

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує 

формування всіх ключових компетентностей. 

Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати 

навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові 

результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого 

навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. 

  

Якісна освіта у сфері здоров’я, безпеки і 
соціальної інтеграції 



  

Реалізацію права дітей на якісну освіту у сфері особистого здоров’я, 

безпеки, соціальної інтеграції мають забезпечувати: 

  

 навчання учнів на основі розвитку життєвих навичок; 

 підготовка педагогічних працівників на засадах компетентнісного 

підходу; 

 створення безпечного і дружнього до дитини навчального 

середовища. 

  

Зазначені напрями дій є взаємопов’язаними і взаємопідримувальними 

(див. слайди). 

 



 



 

 



 

 

4.Створення  освітнього   середовища,   що   сприяє   самореалізації  

кожного учня 

 

Провідні тенденції освіти у світі пов'язані з ідеєю створення умов для  

розвитку  особистості.  Потреба  в  самореалізації  -  одна  з  провідних  потреб  

особистості,  що  є  внутрішнім  стимулом  людської  діяльності.  Першорядне  

значення  має  соціально-прогресивний  тип  самореалізації  особистості,  що  

виражається в прагненні самореалізації себе як частини соціуму. Створення  

освітнього  середовища  для  розвитку  особистості,  здатної  до  такого  типу  

самореалізації  ? основне завдання сучасної школи. Освітнє середовище – це  

сукупність   об’єктивних   зовнішніх   умов,   факторів,   соціальних   об’єктів, 

необхідних     для   успішного    функціонування       освіти.  Поняття    

освітнього  середовища  можна  розглядати  з  позицій  суб’єкта  та  об’єкта  



навчальної  діяльності, а саме: 

- освітнє  середовище  (з  позиції  суб’єкта)  - це  система  впливів  і  умов  

формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться  в 

соціальному і просторово-предметному оточенні  

- освітнє  середовище  (з  позицій  об’єкта)  –        це  сукупність  

об’єктивних  зовнішніх  умов,  факторів,  соціальних  об’єктів,  необхідних  для  

успішного  функціонування освіти.  

       Освітнє  середовище  складається  з  таких  структурних  

компонентів:  фізичне     оточення,     людський      фактор,     програма      

навчання.     Розвиток  особистості   школяра   ґрунтується   на   

багатоканальній   взаємодії   всіх   цих компонентів як суб’єктів освітнього 

середовища. Навіть поверхневий погляд  на  освітнє  середовище  переконує,  

що  воно  є  неоднорідним  й  складним  явищем  соціального  життя,  яке  має  

різні  ознаки  –          суттєві  й  другорядні.   

Розроблення теоретичних засад створення освітнього середовища як 

фактору  розвитку  особистості  школяра  зумовлює  необхідність  застосування  

методу  класифікації освітніх середовищ для встановлення їхньої типології. За 

основу  типологізації     освітніх    середовищ      взято    зміст   категорії    

«освіта»     як  цілеспрямований   педагогічний   вплив   на   формування   

особистості   через  процеси  виховання  і  навчання.  Розвиток  особистості  

школяра  в  освітньому  середовищі     відповідно     до   нормативних      

документів   здійснюється       через  організацію  навчально-виховного  процесу  

загальноосвітнього  навчального  закладу.  Освітнє  середовище  як  спосіб  

організації  навчання,  виховання  і  розвитку  підростаючого  покоління  в  

сучасному  його  розумінні  стосується  суб’єктів  здобуття  загальної  середньої  

освіти  широкого  вікового  діапазону.   

Доведено,   що   розвиток   особистості   школяра   в   освітньому   

середовищі  регулюється   через   цілі   і   зміст   навчання,   які   у   своєму   

взаємозв’язку   є  складною      ієрархічно     побудованою       системою.      

Системоутворювальним  фактором її виступають передусім вікові особливості 



дітей. Згідно із Законом  України  «Про загальну середню  освіту»  

виокремлюють  цілі  навчання  учнів  початкової,    основної     і  старшої    

школи.    Відповідно,     за  критерієм     віку  школярів  визначаємо  такі  типи  

освітніх   середовищ:  освітнє  середовище  початкової школи, освітнє 

середовище основної школи і освітнє середовище  старшої  школи.  За  

методами  та  формами,  що  відповідають  методичним  цілям, освітні 

середовища також поділяються на:  

- догматичне      освітнє   середовище    –   сприяє   розвитку    пасивності    

і  залежності дитини;  

- кар’єрне освітнє середовище –  сприяє розвитку активності і залежності  

дитини;  

- безтурботне освітнє середовище – сприяє вільному розвитку й зумовлює  

пасивну життєву позицію дитини;  

- творче освітнє середовище – сприяє вільному розвитку активної дитини.  

      Об’єднуючи      суб’єктивний     та   об’єктивний     погляд   на   

«освітнє  середовище»,  можна  стверджувати:   освітнє  середовище  –         це  

сукупність  природних,  фізичних  та  соціальних  об’єктів  й  суб’єктів,  які  

впливають  на  формування  учня,  на  його  творчий,  професійний  та  

особистісний  розвиток,  сприяють становленню міжсуб’єктних взаємодій та 

особистісно орієнтованих  педагогічних    комунікацій     в  освітньому    

процесі,   забезпечують     умови комфортної   життєдіяльності   учня   в   

навчальному   закладі   та   поза   його  межами.    Це  середовище  складає  поле  

впливів  на  дитину:  педагогічних,  виховних, освітніх, професійних, 

соціокультурних.  

      Доведено,   що   провідна    роль   у  створенні    освітнього   

середовища  належить педагогові, від його готовності до такої діяльності прямо 

залежить  ефективність    освітнього   середовища     як  фактору    розвитку    

особистості  школяра. Встановлено, що освітнє середовище разом  зі  зміною  

соціального  оточення  теж  динамічно  трансформується,  тому  педагоги  

спроможні  його  змінювати адекватно  новим  вимогам  лише  за  умови  



власного  професійного  зростання.  

      Педагогічно доцільною  умовою створення освітнього середовища, що  

сприяє самореалізації кожного учня, визнано встановлення закладами освіти 

соціально-педагогічного   партнерства   з   усіма   зацікавленими   у   вихованні  

підростаючого  покоління  фізичними  та  юридичними          особами.  

Соціально-педагогічне партнерство розглядається як окрема форма соціальної 

взаємодії  закладу  освіти  з  фізичними  або  юридичними  особами  та  

розгортається  на  засадах визначальної ролі навчального закладу в реалізації 

його особистісно-розвивальних  функцій.  Таке  партнерство  включає  в  себе  

сім’ю,  педагогів,  адміністрацію навчального закладу.   

 

      На рівні сім’ї це:  

- створення       стимулюючої       духовної     та    морально-психологічної  

атмосфери;  

- інтеграція зусиль зі школою;  

- оволодіння  необхідним  обсягом  психолого-педагогічних  знань,  умінь  

і  навичок.  

      На рівні діяльності педагога:  

- стимулювання   інтелектуального   і   творчого   пошуку,   вміння   

бачити  проблеми та шляхи їх розв’язання;  

 

   - пріоритет відносин співробітництва, співтворчості;  

- модернізація форм, методів навчання та виховання.  

      На рівні діяльності адміністрації навчальних закладів:  

- підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій  

праці учнів, вивчення їх педагогічної майстерності;  

- забезпечення умов для самостійної діяльності педагогів, підвищення їх  

загальнокультурного та професійного рівня.  

      Для  того,  щоб  освітнє  середовище  сприяло  самореалізації  кожного 

учня, робота повинна бути спрямована на те, щоб кожен учень міг:  



- розвинути       здібності     критичного      мислення      й     незалежного  

висловлювання;  

- поповнити знання у сферах, які цікаві учневі й розкривають перед ним  

нові горизонти пізнання; 

- розвивати спроможність приймати самостійні рішення;  

- оволодівати необхідними навичками з базових та профільних предметів;  

- навчити радіти навчанню й поважати освіту;  

- розвинути свій емоційний інтелект;  

- отримати необхідну індивідуальну педагогічну підтримку;  

- розвинути самосвідомість кожного учня як самостійної особистості і як  

члена колективу;  

- зберегти  і  зміцнити  моральне,  фізичне  і  психічне  здоров’я  

вихованців  сприяти   взаємоузгодженню   зовнішніх   потреб   та   внутрішніх   

мотивів   до  саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-

виховного процесу.  

       Робота   з   учнями   будується   на   використанні   у   викладанні   

нових  підходів,  які  переносять  акцент  не  на  накопичення  знань,  а  на  

формування  технологій розумової праці учнів. Співпраця учителя і учнів, 

партнерство на  уроці,  спільний  процес  пізнання  і  відкриттів,  постійне  

створення  ситуації  успіху  –  ось  складові  самореалізації  учня  в  освітньому  

середовищі.  Треба  прагнути,   щоб   дитина   чи   підліток   не   тільки   

володіли   сумою   знань   зі  шкільних     предметів,    але  й   усім   досвідом    

демократичних      відносин    у  суспільстві,  навичками  управління  собою,  

своїм  життям  у  колективі,  вміти  брати   відповідальність  за  свою  

діяльність.  Для  цього  вектор  діяльності  повертати на виховання готовність 

кожного учня до вирішення власних задач  визначення свого місця в житті, 

успішного розвитку і реалізації своїх нахилів  та інтересів. 
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Лекція 4. 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   

школи  «Інтелект України» 

План 

 

Мета і завдання проєкту «Інтелект України» 

В 2006 році команда провідних вчених Харкова на чолі з доктором 
педагогічних наук Гавриш І.В. запропонували до впровадження власну 
концепцію виявлення, виховання й навчання обдарованих дітей, яка 
розроблена на основі як власних напрацювань, так і передових і найбільш 
ефективних відповідних методик. 

Сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, 

а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, 

аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, 

швидких реакцій,раціональної організації навчальної праці; розвитку 

пізнавальних процесів — сприйняття, пам'яті, мислення, уяви й уваги; 

розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, 

працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі 

тощо.Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові 

особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. 

Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та відео матеріалам, 

об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Для прикладу, якщо на 

уроці "Читання" діти вивчали оповідання про соловейка, то на уроці "Я і 

Україна" вони дізнаються про класову та видову приналежність цього 

птаха, спосіб життя, проглядають відео фрагмент з соловейком, чують 

його спів.Додатково до загальношкільних предметів, програма яких 

спеціально адаптована, введені нові: "Навчаємося разом", на якому діти 

розвивають пам'ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з 



інформацією, та предмет "Еврика", на якому учні розвивають творчі, 

винахідницькі якості, кмітливість, працюють над рішенням складних задач. 

Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект мав медико-

психолого-психіатричний супровід провідних вчених Інституту здоров'я 

школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати 

програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану 

дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого – 

втоми, втрати цікавості. Крім обов'язкових уроків фізичної культури, кілька 

разів впродовж кожного уроку учні беруть участь в музичних паузах з 

елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, 

застосовують релаксуючі елементи.За результатами, які демонструють 

учні проектних класів, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України навчально-педагогічний проект "Інтелект України" рекомендовано 

до подальшого впровадження. 
Інструктивно-методичні засади організації навчання академічно 

здібних і обдарованих учнів початкової школи: 

У навчанні академічно здібних і обдарованих учнів початкової школи 

найбільше розповсюдження отримали такі педагогічні моделі: прискорення, 

поглиблення, збагачення та проблематизації. 

Модель прискорення. Ця модель дозволяє враховувати потреби та 

можливості певної категорії дітей, які відрізняються прискореним темпом 

розвитку, Але слід застосовувати з особливою обережністю й лише в разі 

неможливості реалізувати інші моделі через особливості індивідуального 

розвитку обдарованої дитини та відсутності необхідних умов для навчання 

. 

Модель поглиблення. Ця модель є ефективною для дітей , у яких 

виявляється стійкий інтерес до певної сфери знань або сфери діяльності. У 

процесі її реалізації передбачається поглиблення вивчення обдарованими 

дітьми певних навчальних дисциплін. Проте застосування поглибленого 

навчання слід обережно . 

Модель збагачення. Дана модель орієнтована на якісно інший зміст 

навчання з виходом за межі виходу традиційних тем, установлення зв’язків з 

іншими темами , проблемами дисциплінами , Заняття плануються так ,щоб 

у дітей залишалося достатньо часу вільного не регламентованого 

заняття улюбленою діяльністю відповідно до виду їхньої обдарованості. 

Модель поблиматизації. Ця модель стимулювання інтелектуального та 

особистісного розвитку учнів, Специфіка навчання в цьому полягає у 

використанні проблемних методів і завдань проблемного характеру , пошук 

альтернативних інтерпритації навчальної інформації , що сприяють 

формуванню творчого підходу , а також рефлексовного плану свідомості . 

Як правило такі програми не існують самостійно вони є компонентами 

збагачення програм . 
 

 



Мета – формування успішної, щасливої, компетентної особистості, патріота 

України. 

Основні підходи в освітньому процесі проєкту «Інтелект України: 

 системний, 

 особистісно орієнтований, 

 компетентністний, 

 діяльнісний, 

 поліфункціональний, 

 інтегративний. 

Моделі навчання в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»: 

 поглиблення, 

 збагачення, 

 проблематизації. 

Технології в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»: 

 Технологія критичного мислення, 

 Технологія навчання в грі, 

 Технологія поетапного формування розумових дій і понять за П. Я. 

Гальперіним, 

 Технологія засвоєння знань на основі таксономії цілей Блума, 

 Технологія навчання на основі власних відкриттів. 

Методи навчання в освітньому процесі проєкту «Інтелект України»: метод 

стимулювання навчально-пізнавальної діяльності через дослідницьку, 

пошукову роботу з використанням аудіальних, візуальних, аудіовізуальних, 

автоматизованих, кінестетичних та дидактичних засобів; діяльнісний метод. 

Основний спосіб організації навчальної діяльності  - система 

поліфунціональних уроків, які вибудовуються за принципами блочної системи 

– 4 -5 уроків: 

 1 – ознайомлення з темою, визначення цілей і завдань, первинне 

знайомство з навчальними одиницями; 

 2 – опрацювання навчальних одиниць, їх дослідження, засвоєння на 

основі чотириразового повторення (крива Еббінгауза); 

 3 – формування практичних навичок застосування набутих знань у 

життєвих ситуаціях; 

 4 – творче застосування знань, умінь і навичок; 

 5 – оцінка (самооцінка, самоконтроль, контроль, аналіз, корекція, 

прогнозування). 



Система технологічних вправ: 

 «Повітряні кульки», 

 «Повітряні кульки для дорослих», 

 «Блискавка», 

 «Будівельники», 

 «Мікрофон», 

 «Фотоапарат», 

 «Ключові слова», 

 «Вправи Питайлика», 

 «Учитель», 

 «Броунівський рух», 

 «Швидкісний тренажер», 

 «Пісенька складів», 

 «Сорока-черепаха», 

 «Тлумачний словничок», 

 «Хвилинка партнерства» 

 тощо. 

Подана система технологічних вправ реалізує визначені цілі і завдання 

дидактичної моделі проєкту 

(мета→суть→організація→діяльність→зміст→результативність) на етапах 

освітнього процесу. 

Особливістю освітнього процесу в проєкті «Інтелект України» є те, що кожен 

урок має позитивно-емоційно-ціннісне насичення та реалізується завдання 

здоров’язбережувальних технологій. 

Отже, освітній процес в проєкті «Інтелект України» це: 

 поліфункціональні уроки; 

 міжпредметні зв`язки; 

 інтервальне повторення; 

 елементи проектної, дослідницької, пошукової діяльності; 

 самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, контроль, корекція, 

прогнозування; 

 обов`язкова здоров`язбережувальна складова та позитивно-ціннісне 

насичення кожного уроку. 

Освітня програма початкової школи (далі — Програма) науково-педагогічного  

проекту «Інтелект України» (далі — Проект) розроблена з метою виконання 

Закону України  «Про  освіту»,  Державного  стандарту  початкової  освіти,  

затвердженого   постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  21.02.2018  р.  

№ 87,  розпоряджень Кабінету  Міністрів  України  від  14.12.2016 р.  № 988-р  

«Про  схвалення  Концепції  реалізації  державної  політики  у сфері  

реформування  загальної  середньої  освіти  «Нова  українська  школа» на  



період  до 2029 року»,  від  13.12. 2017 р.  № 903-р  «Про  затвердження   плану   

заходів   на   2017-2029   роки   із   запровадження   Концепції  реалізації  

державної  політики  у  сфері  реформування  загальної  середньої  освіти «Нова   

українська   школа»,    наказів   Міністерства   освіти  і   науки   України   від  

02.11.2016 р.  № 1319  «Про  проведення  всеукраїнського  експерименту  за  

темою  «Реалізація  компетентнісного  підходу  в  науково-педагогічному  

проекті  «Інтелект  України»  на  базі  загальноосвітніх  навчальних  закладів»  

(зі  змінами,  внесеними  наказом    Міністерства   освіти   і  науки   України   

від   16.01.2017 р.  № 67),   від  13.07.2017  р.  № 1021    «Про    організаційні   

питання   запровадження      Концепції  Нової  української  школи  у  

загальноосвітніх  навчальних  закладах  І  ступеня»  та від  14.08.2017 р.  № 

1171  «Про  завершення  І етапу  всеукраїнського  експерименту  за  темою  

«Реалізація  компетентнісного  підходу  в  науково-педагогічному  проекті  

«Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів».  

     Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Програма визначає:  

 вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою;  

 перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що 

презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних 

засад, цілей, змісту, методів,  форм  і  засобів  освітнього  процесу  в  

початковій  школі Проекту,  а  також  освітніх  програм  для  1–2-х    

класів  з  мовно-літературної  (українська  мова    і література, 

іншомовна   освіта),   математичної,   природничої,   технологічної,   

інформатичної,  соціальної  та  здоров’язбережувальної,  

громадянської  та  історичної,  мистецької, фізкультурної освітніх 

галузей; 

 загальний    обсяг  навчального   навантаження    учнів   1-4-х  класів 

Проекту й очікувані результати навчальної діяльності учнів 1-2-х 

класів.  

 

     На   основі   Програми   заклад   загальної   середньої   освіти,   який працює   

за  Проектом,  може  складати     власну  освітню  програму.  Освітня  програма  

закладу загальної середньої освіти, складена на основі цієї Програми, не 

вимагає окремого  затвердження  центральним  органом  забезпечення  якості  

освіти  й  погодження  з  органом  управління  освіти,  у  підпорядкуванні  якого  

перебуває  заклад.  Освітню  програму  схвалює  педагогічна  рада  та  

затверджує  керівник  закладу,  після  чого  програма  набуває  чинності.  Цю  

освітню  програму  заклад,  який  її  використовує,  оприлюднює на офіційному 

веб-сайті.   

 

     Ураховуючи   особливості   регіону   та   індивідуальні   освітні   потреби   

учнів,  педагогічна  рада  може  ухвалити  рішення  про  введення  до  освітньої  

програми  закладу   освіти   інших   компонентів,   які   не   передбачені  

Програмою,     зокрема  корекційно-розвивального  складника для осіб з 

особливими освітніми потребами,  індивідуалізованого    складника   для   

учнів,   які   з   об’єктивних   причин   бажають  здобути    початкову    освіту   



за   дистанційною,     екстернатною     або   сімейною (домашньою)  формами  

здобуття  освіти  (Закон  України  «Про  освіту»,  стаття  9), складника  щодо  

організації  освітнього  процесу  в  позаурочний  час,        у  режимі  школи 

повного дня за умов відповідності чинному ДСанПіНу. Означені складники 

реалізовуються  в  межах  наявного  фінансування  або  за  рахунок  інших  

коштів,  не  заборонених законодавством України.   

 

           Вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за Програмою      

Зарахування  учнів  до  проектного  класу  відбувається  відповідно  до  чинного   

законодавства на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно із 

Законом  України  «Про  освіту»  початкова  освіта  в  Проекті  розпочинається  

переважно  із  шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року 

виповнилося сім  років, можуть навчатися в проектних класах цього ж 

навчального року. Діти, яким  на  1  вересня  поточного  навчального  року  не  

виповнилося  шести  років,  можуть  розпочинати  здобуття  початкової  освіти  

цього  ж  навчального  року  на  бажання  батьків або осіб, які їх замінюють.  

 

     Особи   з   особливими   освітніми   потребами   можуть   розпочинати   

здобуття  початкової    освіти  в  Проекті   з  іншого    віку  (Закон   України    

«Про   освіту»,  стаття 12). 

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти в Проекті   

     Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проекті як 

перший  рівень   повної   загальної    середньої   освіти,   що    відповідає   

першому     рівню  Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, 

наступність із дошкільним  періодом і здатність дитини виконувати під 

керівництвом учителя прості завдання  в  типових  ситуаціях  у  чітко  

визначеній  структурованій  сфері  навчання,  а  також готовність дитини до 

навчання на наступному рівні  (Закон України «Про освіту», стаття 10).  

     Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її   

талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових 

та  індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей,  розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі 

досягаються через модернізацію  початкової  освіти  в  Проекті  на  засадах  

компетентнісного  підходу, концептуальною  метою       якого  є  становлення  

учня  як  суб’єкта  життєдіяльності  завдяки сформованості системи       

взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних  і  предметних  

компетентностей.  Компетентність  трактуємо  відповідно  до  Закону України 

«Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що являє собою  

динамічну    комбінацію     знань,  умінь,   навичок,   способів    мислення,    

поглядів, цінностей,   інших    особистих   якостей,   що   визначає    здатність  

особи   успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність.  

     Компетентнісна початкова освіта в Проекті:  

     втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає   

процес     формування       в   учнів    молодшого       шкільного     віку    



ключових,  загальнопредметних  і  предметних  компетентностей.         Під   

ключовими    розуміємо компетентності,      що    виявляються      в   здатності    

людини      до   ефективної  життєдіяльності  в  усіх  сферах  людського  буття;       

під  загальнопредметними  — компетентності,   що   допомагають      

особистості   успішно   опановувати     предмети  певної  освітньої  галузі;  під  

предметними  —     компетентності,  що  забезпечують  повноцінне    засвоєння    

учнями    змісту  конкретних     навчальних    предметів.   Як  органічно 

взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо: знання;  

інтелектуальні  та  практичні  вміння  й  навички  (зокрема, такі  наскрізні  

вміння,  як  читання  з  розумінням,  висловлення  власної  думки  усно  й 

письмово,  критичне  та  системне    мислення,     здатність   логічно    

обґрунтовувати     позицію,    творчість, ініціативність, конструктивне 

керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування 

проблем, здатність співпрацювати з  іншими людьми (Закон України  «Про  

освіту»,  стаття  1));  ставлення та  цінності.   
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Лекція 5.  

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії  

 

План 

 

1. Структура освіти Німеччини 

2. Оцінювання учнів в Німеччині 

3. Система дошкільної та початкової освіти у Франції 

4. Дошкільна освіта у Великій Британії 

5. Початкова школа у Великій Британії 

 

1. Структура освіти Німеччини 

Керівними органами німецької системи освіти є Постійна конференція 

міністрів освіти і культури земель ФРН і Конференція ректорів навчальних 

закладів Німеччини. На рівні земель керівництво навчальним процесом 

здійснюють земельні профільні міністерства, які також затверджують 

підручники для шкіл певної землі. У кожній із земель діє свій закон про освіту, 

складений на основі “рамкового” федерального закону. 

Питання культури та освіти в Німеччині входять у компетенцію земель, 

тому умови та програми навчання в різних землях можуть відрізнятися. 

Питаннями координації політики в галузі освіти відає спеціальний орган – 

Постійна конференція міністрів культури земель. Він же стежить за тим, щоб 

планка якості освіти в масштабах всієї країни залишалася на висоті. 

Найважливішим “уроком” реформ після об’єднання НДР і ФРН 

можна вважати важливість урахування плюсів та мінусів у західних і 

східних землях, а також звернення до міжнародного досвіду в царині 

реформування шкільної освіти. 

Після реформ та модернізації освіти з кінця 80-х років і до сьогодні 

Німеччина отримала чотирьохступеневу систему освіти: початкова, 

двоступенева середня освіта та вища. Для всіх дітей від шести років 

обов’язковою є дев’ятирічна шкільна освіта. Навчання в державних школах 

безкоштовне. Як правило, діти навчають в початковій школі протягом чотирьох 

років (Grundschule). Лише в Берліні і Бранденбурзі початкова школа триває 6 

років (відповідно, навчання на наступних рівнях триває менше). 

Заняття в усіх класах проводять за однаковою програмою. Перші два роки 

всі дисципліни викладає класний керівник, у цей час немає дисциплінарної 

структуризації – базові знання з математики, німецької мови, краєзнавства, 

музики і релігії викладають комплексно, у межах одного навчально-виховного 

курсу. Починаючи з третього класу, уроки ведуть педагоги-предметники. 

По закінченні початкової школи учні отримують рекомендацію про те, в 

якій з трьох видів шкіл продовжити освіту: в основній школі, у реальній школі 

або в гімназії. Головна відмінність двох перших шкіл від гімназії в тому, що 

програма в них легша, а довідка про відвідування школи не дає права на вступ 

до вишу. Як правило, початкові класи існують у межах однієї середньої школи 

(Allgemeineschule), де учні, які одержали початкову освіту, продовжують 



навчальний курс у середній школі (з 10-12 до 16 років) і середній профільній 

школі (з 16 до 19 років). 

2. Оцінювання учнів 

Провідне і визначальне місце у формуванні особистості займає 

об’єктивне оцінювання знань учнів початкових шкіл. Велику увагу в 

оцінюванні в німецьких школах приділено індивідуалізації та орієнтації на 

учня та його можливості. Тому оцінки диференційовані. У більшості 

федеральних земель діти в перші два роки навчання не отримують оцінок, а 

лише загальну характеристику успішності, яка дає інформацію про 

індивідуальні сильні і слабкі сторони у вивченні окремих предметів. 

Оцінка в початковій школі – ефективний стимул, вона виставлена 

об’єктивно і справедливо, до всіх учнів є однакові вимоги. Оцінки успішності 

не залежать від інших особливостей, наприклад, поведінки учнів у школі і поза 

нею. У початкових школах Німеччини, починаючи з третього класу, навчальна 

успішність оцінюється за шестибальною системою: 1 (відмінно), 2 (добре), 3 

(задовільно), 4 (достатньо), 5 (погано), 6 (дуже погано). У таблиці наведена 

детальніша характеристика 6-бальної шкали оцінок: 

Бали Характеристика рівня знань 

1 – відмінно 

(sehr 

gut) 
Рівень знань, що в бездоганній мірі відповідає 

поставленим вимогам. 

2 – добре (gut) 
Рівень знань, що повністю відповідає поставленим 

вимогам. 

3 – задовільно 

(befriedigend) 

Рівень знань, який загалом відповідає 

поставленим вимогам. 

4 – достатньо 

(ausreichend) 

Рівень знань, який має недоліки, але загалом ще 

може відповідати поставленим вимогам. 

5 – недостатньо 

(mangelhaft) 

Рівень знань, який не відповідає поставленим 

вимогам, проте вказує на наявність необхідних 

основних знань та на те, що недоліки за певний 

проміжок часу можуть бути усунені. 

https://nus.org.ua/articles/otsinyuvannya-po-novomu-yak-zakordonne-otsinyuvannya-v-pochatkovyh-klasah-mozhna-vykorystaty-v-ukrayini/


6 – незадовільно 

(ungenügend) 

Рівень знань, що не відповідає поставленим 

вимогам, та недостатній рівень основних знань. 

Оцінка – єдиний у розпорядженні педагога засіб для стимулювання 

навчання, позитивної мотивації, впливу на особистість. Початкова школа 

слугує фундаментом для загальної шкільної освіти. Для поліпшення навчальних 

результатів вчителі рекомендують, над чим і як варто попрацювати дитині. 

Звіт у кінці року, відображає підсумки опанування дитиною навчальної 

програми. Під час оцінювання враховують: виконання запланованих завдань, 

співпрацю на уроці, ведення зошитів, набуття знань, умінь і навичок. 

Нижче представлена порівняльна таблиця балів за успішність Німеччини 

та України. За основу взято 100-відсоткову шкалу. 

Німеччина / 

Україна  

Шкала 

Оцінки (бали) 

Німеччина 
6-бальна 

шкала   6   5   4   3    2     1 

100%-шкала     0-59     60-74 75-89 90-100 

Україна 
12-бальна 

шкала 1   

2

 

  

3   

4

 

  

5   6   7   8   9   10 11 12 

У Німеччині для батьків інформація про успішність їхньої дитини 

представлена у вигляді таблиці з зазначенням рівня (високий, достатній, 

середній, низький) засвоєння головних навчальних компетентностей з усіх 

предметів. Так званий “Розгорнутий табель успішності” видається батькам два 

рази як “проміжна доповідь” (у кінці 1 семестру) та “річна доповідь” (у кінці 

року). 

За допомогою такого звіту від вчителя батькам легше слідкувати за 

успіхами дитини. До того ж, усі вчителі та вихователі, які викладають у цьому 

класі, виставляють колегіальну оцінку рівня за такі соціальні показники: 

поведінка, робота в колективі, готовність брати на себе відповідальність, 

уміння вирішувати конфлікти. 

https://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij-ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/
https://nus.org.ua/view/otsinyuvannya-v-novij-ukrayinskij-shkoli-resurs-dlya-rozvytku-zamist-vyroku/


Для учнів, які не встигають засвоювати навчальний матеріал на 

належному рівні, організовуються додаткові заняття в позаурочний час. Це 

можуть бути індивідуальні або групові заняття. 

Зміст освіти 

Починаючи з 2000-х років, у німецьких початкових школах на заняттях 

учнів знайомлять з основними навчальними предметами, зорієнтовують зміст 

та форми навчання на індивідуальні здібності й можливості кожного учня. 

Виходячи з цього, можна визначити головні складові змісту початкової освіти: 

1. Загальнолюдські цінності та культура своєї країни. 

2. Охорона навколишнього середовища, збереження миру, права 

людини. 

3. Серйозні зміни в техніці читання та культурі мовлення. 

4. Розширення навчальних програм через новий матеріал (вивчення 

правил дорожнього руху, статеве виховання). 

5. Розвиток диференціації завдань. 

6. Збільшення учбового часу і перерозподіл часу, відведеного на 

вивчення окремих предметів і тем. (Наприклад, якщо учні засвоїли тему з 

математики за 8 годин, замість 10-ти, то вчитель може використати 2 години на 

вивчення інших тем з математики або інших навчальних предметів, з якими 

діти мають складнощі). 

7. Врахування емоційної і соціальної стабільності дитини. 

8. Забезпечення всебічного розвитку особистості. 

9. Орієнтація на розвиток мислення і пізнавальних здібностей учнів 

під час модернізації навчальних планів, програм і підручників. 

10. Розширення мереж факультативних учбових дисциплін. 

Освіта в Німеччині керується принципом доступності та має 

всеохопливий характер. Останнім часом педагоги-практики та розробники 

навчально-методичного забезпечення багато уваги приділяли інклюзивній 

освіті. Відколи уряд ФРН у 2009 році підписав Конвенцію ООН про права осіб з 

інвалідністю, діти з особливостями фізичного та розумового розвитку мають 

право відвідувати звичайні школи. 

Утім, як свідчить дослідження німецького Фонду Бертельсманна 

(Bertelsmann Stiftung), запровадження у ФРН інклюзивного навчання 

відбувається повільно. Лише кожна п’ята дитина з фізичними, розумовими, 

психосоціальними чи емоційними особливостями відвідує звичайну школу. 

80% з близько 500 тисяч дітей з особливими освітніми потребами навчаються в 

спецшколах. Водночас, згідно за останнім опитуванням (2014 рік), 70% німців 

виступають за інклюзивне навчання. 

Цінним надбанням німецької педагогіки є дидактична система початкової 

освіти в цілому. Ми дослідили та проаналізували актуальні навчальні програми 

1-4 класів землі Тюрингія з таких предметних курсів: “Німецька мова”, 

“Іноземна мова”, “Математика”, “Батьківщина та навколишній світ”, “Музика”, 

“Трудове навчання”, “Образотворче мистецтво”, “Спорт”. 

У планах чітко простежується поділ на гуманітарний, природничо-

математичний і загальний цикли дисциплін. Гуманітарний цикл (релігія, 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Klemm-Studie_Inklusion_2015.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_IB_Klemm-Studie_Inklusion_2015.pdf


німецька мова, естетика) становить 42% всього обсягу годин; вміст 

природничо-математичного циклу (математика, природознавство) становить 

37%; музика і фізкультура займають 21% навчальних годин. Найбільше часу 

відводиться для вивчення німецької мови і математики – 20 годин, або 23% від 

загальної кількості. Друге місце за обсягом часу займає природознавство і 

фізкультура – 12 годин на тиждень, що становить 14 %. 

Отже, перевага надається гуманітарним дисциплінам. Природничо-

математичний цикл менший лише на 5%. Це пояснюється тим, що відбувається 

зближення обох циклів шляхом посилення міжпредметних зв’язків та введення 

фізкультури і музики. 

 
У початкових школах Німеччини посилено увагу до вивчення 

іноземних мов. У більшості земель це англійська, проте серед іноземних мов 

не обов’язково обирають її. Враховуючи економічні й туристичні контакти, 

важливими для вивчення є також французька, іспанська, італійська, російська 

мови. Рівень знань іноземної мови визначається розумінням писаного тексту і 

діалогу кількох співрозмовників. 

Обсяг знань визначається таким чином: 

 читання тексту і його розуміння; 

 відтворення бесіди іноземною мовою; 

 самостійна робота над текстами; 

 вільне висловлювання іноземною мовою на основі вивченої 

лексики; 

 нескладне спілкування з ровесниками-іноземцями. 

У початкових школах східних земель Німеччини зміст навчання 

орієнтується на європейські освітньо-педагогічні традиції. У контексті цього ми 

виділяємо такі аспекти, в яких поєднуються особливості, притаманні 

природничо-математичному циклу початкових шкіл окремих земель 

Німеччини: 

 диференціація навчання; 

 спрямованість на підготовку переходу від початкової школи до 

середньої; 

 гуманізація освіти; 

 пріоритет вивчення дисциплін, які сприяють розвитку вмінь і 

навичок особистості. 

Аналіз навчальних планів, вивчення змін і особливостей програм 

початкових шкіл Німеччини показали спрямованість навчання на забезпечення 

всебічного розвитку особистості, отримання початкової освіти, що готує до 

подальшого навчання на засадах інтеграції. 

Зміст освіти в початкових школах Німеччини побудований на основі 

використання німецьких освітніх традицій. Простежується широке 

застосування нових (ІКТ, смарт-кейси, навчання на платформі Moodle) і 

вдосконалення традиційних (наочні, словесні, практичні методи) методів 



навчання, спрямованих на виховання самостійності учнів, індивідуалізацію 

навчання. 

Вимоги навчальних планів розглядаються за індивідуальною 

диференціацією занять. Навчальний розвиток дітей займає в початковій школі 

Німеччини центральне місце. Методи навчання за щоденним і потижневим 

планами застосовуються різними шляхами і в різних темпах. Це означає, що 

учням пропонуюють всебічні пізнавальні можливості для знайомства з 

навколишнім середовищем і навчальною діяльністю. 

Для ознайомлення з навчальними предметами і для тренування вмінь і 

навичок вчителі розробили систему диференційованих завдань. Для 

досягнення кожною дитиною навчального успіху, який би відповідав її 

здібностям, існуєіндивідуальний поділ навчального часу. Вчитель на свій 

розсуд може давати або не давати додатковий час для роботи дітям, які не 

встигли виконати завдання у встановлений час. Наприклад, вчитель дає тест, 

що розрахований на 20 хвилин. Більшість учнів впоралися з завданням за 15-20 

хвилин, а деякі ще не готові. Вчитель може дати ще 5 хвилин для тих, хто не 

встиг зробити тест повністю. 

У школах звертають увагу на самопізнання і пізнання світу дітьми, 

розвивають готовність думати та здійснювати самостійні й відповідальні 

вчинки. Звідси випливає, що початкова школа робить вагомий внесок, 

відповідно до її виховних завдань. У початковій школі функціонує внутрішня 

диференціація між предметами, і докладається багато зусиль, щоб усунути усі 

перешкоди під час переходу дітей до середніх класів. 

У центрі уваги вчителя на уроці є організація навчальної діяльності учнів 

залежно від її змісту і підготовки дітей. Майже всі теми, з якими діти 

стикаються під час навчання, додатково реалізуються в позаурочній 

діяльності. Саме таке поєднання є однією з умов формування інтегрованого 

освітнього середовища в початковій школі східних земель Німеччини. 

 

3. Система освіти у Франції 

 

Основні принципи системи освіти у Франції мають уже столітню історію, 

і були закладені в 1880-90-х роках. Освіта безкоштовна, не має релігійного 

змісту й обов'язкова для дітей від 6 до 16 років. В Франції співіснують приватна 

і державна системи освіти. У приватних навчальних закладах навчається 

близько 20% всіх учнів Франції. Держава затверджує всі шкільні програми для 

приватних і державних шкіл, організовує конкурси й іспити. Тільки держава 

має право на видачу дипломів до рівня бакалавра (baccalaureat). 

З часу закону Дебре від 1959 року приватна освіта одержує допомогу від 

держави (contrat d'аssосіаtіоn) - саме держава оплачує працю викладачів і бере 

участь у витратах на навчання (8 з 9-ти часток шкіл користаються цією 

допомогою). 

Освітня система у Франції має наступну структуру: 



 дошкільна освіта (до 6 років) 

 початкова освіта (6 - 11 років) 

 середня освіта (11 - 18 років), що закінчується іспитом на ступінь 

бакалавра 

 вища освіта. 

Організація, зміст циклів навчання визначається реформами, 

проведеними вже протягом 30 років, що забезпечують демократизацію освіти і 

його адаптацію до нестатків суспільства, яке розвивається. 

Основними реформами останніх років були наступні: 

 розвиток мережі дитячих садків (ecoles maternelles) , щоб усі діти з 

4-5 років були ними забезпечені. 

 скасування перехідного іспиту від початкової школи в коледж, 

створення адаптаційних класів (classes de soutien) для слабко встигаючих учнів 

 організація основної освіти (tronc commun) без спеціалізації і 

розподілу на групи з початкової школи до коледжу; 

 безкоштовність освіти - видача учням необхідних посібників на 

термін навчання, оплата проїзду до школи 

 введення нових предметів: інформатики, фізики, основ цивільної 

освіти. 

Чи є система освіти Франції ефективною? З погляду французів, вона все 

ще занадто теоретична, а технічна освіта, довгий час залишалася в забутті, 

погано розвинута. Умови навчання також мають свої недоліки: перевантажені 

класи, нестача викладацького складу і матеріалів для навчання, наявності учнів 

з різним рівнем підготовки в одному класі, занадто швидка зміна програм і 

методів навчання, деградація іміджу і ролі викладача в суспільстві. Складно 

порівнювати Францію з Україною, але освітні проблеми в нас багато в чому 

загальні. 

Існує також класова (соціальна) нерівність. Поміркуєте самі: ті, що здали 

іспит бакалавра стало в десять разів більше, ніж у 1950 році, їхня частина в 

суспільстві збільшилася з 4,4% у 1946 році до 27,9% у 1984, але соціальні групи 

нерівномірно представлені серед бакалаврів: 56,8% серед них це діти з родин з 

високим рівнем доходів (особи вільних професій, керівники підприємств, 

співробітники апарату керування підприємств), у той час як ця соціальна 

категорія складає лише 7,7% активного населення. 

Так що проблеми існують і у Франції, з тією тільки різницею, що уряд 

цієї країни намагається реформувати систему освіти (зі змінним успіхом) і 

збільшити дотації на її розвиток. Незважаючи на всі наявні складності, ця 

система освіти вважається однією з кращих у Європі. 

      

Дошкільна освіта 



Дитячі садки приймають дітей з 2 років (при наявності вільних місць) і до 

6 років. Освіта до початкової школи не є обов'язковою, але практично всі діти з 

3 до 6 років відвідують дитячий садок. 

Дитячі садки часто вважають найбільшим успіхом французької системи 

освіти. Класи добре оформлені, діти щасливі. Вони навчаються, граючись, 

багатьом корисним речам і одержують навички спілкування. 

Діти в садках поділяються на три вікові групи. Перша з 2 до 4 років, де 

діти тільки грають. Друга (середня) з 4 до 5 років - навчаються ліпленню, 

малюванню й іншим практичним навичкам, а також усному спілкуванню. Третя 

(старша) з 5 до 6 років готується до навчання читанню, листу і рахунку. 

Садки працюють п'ять днів у тиждень, по шоста година в день (три 

ранком і три після обіду). У великих містах сади працюють з раннього ранку до 

18 - 19 годин, і під час канікул, тому що багато батьків працюють, і діти мають 

потребу в догляді. 

Початкова освіта 

Початкова школа навчає дітей до 14 років і є останнім етапом 

обов'язкової освіти. Після закінчення циклу навчання в початковій школі учні 

здають іспити на одержання сертифіката про початкову освіту (certificat d'еtudеs 

primaire, CEP). 

Початкова освіта продовжується п'ять років, з 6 до 11 років (якщо в 

дитини немає проблем з навчанням) і поділяється на: 

 Підготовчий курс (CP) 

 Початковий курс 1-й рік (CE1) 

 Початковий курс 2-й рік (CE2) 

 Середній курс 1-й рік (CM1) 

 Середній курс 2-й рік (CM2) 

Перехід з дитячого саду в початкову школу іноді важко проходить для 

дітей, яким необхідно звикати до дисципліни. Навчання триває 27 годин на 

тиждень (9-12 годин, і з 14 до 17 годин), чотири дні в тиждень і в суботу 

ранком. У середу і неділю діти відпочивають. 

Узагалі ж у початковій школі заборонені завдання на будинок, але це 

практикується повсюдно. 

Школи навчають змішані класи - дівчинок і хлопчиків разом, незважаючи 

на те, що ви усе ще можете бачити на старих будинках напису "Школа для 

хлопчиків" чи "Школа для дівчинок". 

Усі предмети в класі веде один викладач. 
 

4. Дошкільна освіта у Великій Британії 

 

Сучасна система освіти в Великобританії складається з чотирьох рівнів: 

початкового, середнього, так званої подальшої і вищої освіти. Дошкільне 



виховання відбувається в школах-яслях і дошкільних класах. Початковою 

освітою охоплюються діти з 5 до 11-12 років. З 5 років діти відвідують дворічні 

школи для малюків (pre-preparatory school), з 7 до 11 років - початкові школи 

(primary, elementary або preparatory school). З 11-12 літнього віку для дітей 

починається етап середньої освіти [2]. 

  

З середини 50-х років в Великобританії почалась державна перебудова 

системи середньої освіти, яка незавершена й досі. У результаті в країні 

сусідствують декілька типів середніх шкіл, значно відмінних одна від одної 

учбовими програмами і цілями навчання. Для всіх типів шкіл законодавче 

закріплений єдиний освітній мінімум, який повинна дати школа. Також 

законодавче введена обов'язкова безкоштовна середня освіта, яка завершується 

у віці 15-16 років. Випускники шкіл складають випускні екзамени і отримують 

сертифікат про середню освіту GCSE (General Certificate of Secondary 

Education). Цей сертифікат є достатнім для початку самостійної трудової 

діяльності, але не дає права вступу у вищі учбові заклади [3]. 

  

Дошкільна освіта 

  

Обов'язкова освіта у Великій Британії починається в 5 років. Але, поряд із 

цим, діти 3-4 років можуть ходити в дитячий садок. 

Тривалий час у Великобританії функціонували заклади суспільного 

догляду дітей із небагатих сімей. Нині вони трансформувалися в сучасні типи 

дошкільних закладів, які забезпечують диференційований підхід до виховання 

дітей. Формування і розвиток системи дошкільного виховання відбувалося під 

впливом ідей Ф. Фребеля, М. Монтессорі, Р. Штейнера, Ж. Піаже, Дж. Брунера. 

  

Дошкільних закладів у країні недостатньо для забезпечення доглядом усіх 

дітей до вступу до школи, навчання в якій починається з 5-ти років. Основними 

їх типами є муніципальні та приватні денні ясла, ясельні школи, ясельні класи, 

ігрові групи, клуби матері і дитини, групи “можливостей” . За змістом роботи їх 

можна об'єднати в три групи: 

— денні ясла, які забезпечують догляд за дітьми; 

— ясельні класи і школи, що працюють як заклади інтелектуального 

розвитку дітей, підготовки їх до школи; 

— ігрові групи, клуби матері та дитини, групи “можливостей”. 

  

Муніципальні денні ясла відкривають місцеві органи влади для дітей 

віком від кількох місяців до 4-х — 5-ти років. Працюють вони протягом року з 

8 до 18-ої години. Призначені для виховання дітей батьків з невисоким рівнем 

доходів. 

  

Приватні денні ясла створюють різні приватні особи, організації, 

благодійні товариства, релігійні організації тощо. До них належать церковно-

общинні денні ясла; ясла, які відкривають для дітей своїх працівників фабрики, 



компанії, корпорації, банки; комерційні ясла; кооперативні ясла; ясла 

психолого-педагогічного профілю при науково-дослідних центрах. їх метою є 

надання матерям, які мають малих дітей, кількох годин вільного часу на день. 

  

У країні є багато приватних вихователів, які за бажанням батьків 

працюють із дітьми віком від народження до 5-ти років протягом усього 

робочого дня. 

  

Особливо популярні безкоштовні муніципальні ясельні школи і класи для 

дітей 3-х — 5-ти років. Переваги мають ясельні центри — своєрідні об'єднання 

денних і ясельних шкіл. їх небагато. При початкових школах часто 

організовують ясельні центри, які займаються розумовим, фізичним, 

моральним, естетичним, трудовим розвитком дітей, формуванням їхніх 

індивідуальностей. Організовують їх батьки, як правило, ясельні центри 

забезпечують найвищий рівень всебічного виховання [1]. 

  

Найпоширенішим типом дошкільних закладів є ігрові групи, об'єднані в 

Асоціацію дошкільних ігрових груп. Фінансуються вони частково з державного 

бюджету, за рахунок благодійних внесків, а найбільше — батьками дітей. У них 

виховується до 70 відсотків дітей віком 2—3 років. Групи налічують від 6 до 40 

дітей, працюють 2—3 години від двох до п'яти днів на тиждень. Керівники 

ігрових груп (часто ними є матері вихованців групи) обов'язково повинні мати 

спеціальну психолого-педагогічну підготовку[1]. 

  

Оскільки англійська система освіти передбачає отримання дозволу на 

прийом трьох-чотирьохрічних дітей до початкової школи, органи освіти 

організовують підготовчі класи (групи) для п'ятирічних дітей. 

  

Різноманітність типів дошкільних закладів і програм відображає 

особливість концепції дошкільного виховання у Великобританії: дитина є 

активним суб'єктом пізнання навколишнього середовища. Тому виховання має 

на меті розвиток індивідуальності дитини, її самостійності в оволодінні різними 

видами діяльності. Програми виховання і навчання дітей спрямовані на цілісне 

бачення особистості дитини, орієнтують на використання мотиваційних 

чинників до навчання, розвиток ініціативи. У дошкільних закладах на одного 

дорослого припадає не більше трьох малюків і п'яти дітей від 3-х до 5-ти років. 

Для полегшення адаптації до дитячого садка дитина в перші дні відвідує його 

разом з мамою [1]. 

  

5. Початкова школа у Великій Британії 
  

Початкова школа найчастіше 6-класна - має два цикли: 2 і 4 роки. 

Державні школи Великої Британії в цілому забезпечують добру загальну освіту. 

Політика уряду спрямована на повсюдне підвищення освітніх стандартів. 

  



Поряд із державними існують приватні школи та інші заклади освіти, як 

звичайні, так і інтернатні. Дуже часто батьки віддають перевагу навчанню своїх 

дітей у приватних закладах. Сьогоднішні приватні школи беруть свій початок 

від публічних шкіл. За законом всі незалежні школи, що мають більше п'яти 

учнів у віці до 16 років, проходять реєстрацію в Департаменті освіти й 

працевлаштування DfEE (Department for Education and Employment), що робить 

для них обов'язковими всі державні нормативи. Незалежні школи мають право 

формувати свої навчальні плани, виходячи з особистих запитів учнів[4]. 
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ЗРАЗОК 

Тест  1. 

 Основи теорії моделювання 

 

                            

 

     1. Що піддається моделюванню:  

         а) об’єкт;  

         б) явище;  

         в) процес;  

         г) усі відповіді правильні;  

         ґ) усі відповіді неправильні.  

 

     2. Яка функція виступає як єдність протилежних сторін   

пізнання – абстрактного та конкретного:  

         а) інформаційна;  

         б) гносеологічна; 

в) заміщення;  

         г) доказово-ілюстративна;  

         ґ) формалізаційно-алгоритмічна.  

     3. За яким критерієм класифікують управлінські, ситуаційні моделі:  

         а) за ступенем точності;  

         б) за завданнями моделювання;  

         в) за відтвореними властивостями об’єкта-оригіналу;  

         г) за обсягом відображених у моделі якостей оригіналу;  

         ґ) за природою явищ, що моделюються.  

4. Основними елементами моделей освіти є (оберіть правильні відповіді):  

         а) зміст освіти;  

         б) результат освіти;  

         в) науковість освіти;  

         г) безпека застосування;  

         ґ) засоби й способи отримання освіти. 

5. До фізичного моделювання відносять (оберіть правильні відповіді):  

         а) натурні моделі;  

         б) аналогові моделі;  

         в) знакові моделі;  

         г) фізичні  моделі;  

         ґ) усі відповіді правильні.  

 

 
                           Тест 2  

 

      1. Учення  про  створення,  оцінювання,  освоєння  й  використання педагогічних інновацій – це:  

         а) інноваційність;  

         б) педагогічна інновація;  

         в) педагогічна інноватика;  

         г) інтеграція;  

         ґ) інноваційне навчання.  

 

      2. У загальній теорії інновацій залежно від предметного змісту розрізняють такі види 

нововведень:  

         а) комплексні;  

         б) організаційно-управлінські; 

в) техніко-технологічні;  

         г) соціально-економічні;  



         ґ) усі відповіді правильні.  

 

      3. До   якого   типу   інновацій   відносять   запровадження  класно-урочної системи:  

         а) радикальні;  

         б) модифікаційні;  

         в) комбінаторні;  

         г) системні;  

         ґ) ретровведення.  

 

 
Тест 3 

 

      1. Охоплює зародження, розроблення та освоєння новацій у  педагогічному  процесі,  управлінні  

навчально -виховним  закладом:  

         а) суб’єктна структура;  

         б) діяльнісна структура;  

         в) змістова структура;  

         г) управлінська структура;  

         ґ) організаційна структура.  

 

      2. Професійні можливості педагогічного колективу, керівників для здійснення інноваційної 

педагогічної діяльності та  можливості учнівського контингенту – це:  

         а) інноваційний потенціал школярів;  

         б) матеріально-фінансовий потенціал школи;  

         в) особистісний потенціал школи;  

         г) інноваційний потенціал школи;  

         ґ) усі відповіді неправильні. 

3. Перший етап  алгоритму  управління  процесом  упровадження  педагогічних  інновацій у  

навчально-виховний  процес  у правильній послідовності:  

        а) формування проблеми;  

       б) широке впровадження нововведень;  

       в) прийняття рішення про нововведення;  

       г) усвідомлення необхідності змін;  

       ґ) експериментальна перевірка нововведень.  
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ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Сучасні моделі початкової школи» 
 

 

1. Загальні положення 

 
У ході опрацювання змістових кредитів курсу «Психолого-педагогічна 

підготовка дітей до школи» рекомендуємо використовувати такі види робіт: 

 

 конспектування змісту тем кредиту або підготовка розгорнутого 

тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих питань із 

наступним їх самостійним вивченням; 

 самостійне опрацювання тем змістовних кредитів курсу: анотація 

прочитаної наукової літератури з курсу, складання бібліографічного опису, 

виконання тестів, конспектування першоджерел; 

 виконання завдань для самоконтролю. 

2. Загальні вимоги підготовки до практичних занять 

 
Практичні заняття з дисципліни «Психолого-педагогічна підготовка дітей до 

школи» дають можливість студенту самостійно опрацювати зміст матеріалу 

навчальної дисципліни, з яким він частково ознайомлюється у процесі 

лекційних занять. У цьому аспекті практичні та лабораторні заняття є тим 

додатковим комплексом, який розширює та збагачує арсенал знань студентів з 

навчальної дисципліни й активує його навчальну та пізнавальну діяльність. 

 

Якісна підготовка до практичних занять передбачає готовність студентів до 

обговорення пропонованих питань і вільне володіння матеріалом в межах теми 

практичного (лабораторного) заняття. 

 

Підготовку до практичних (лабораторних) занять доцільно починати з 

ознайомлення з питаннями для обговорення та рекомендованої літератури. 



Для кращого засвоєння матеріалу рекомендується підготовка конспекту або 

розгорнутого тематичного плану відповіді по кожному із запропонованих 

питань, оскільки таке опрацювання матеріалу полегшує його засвоєння й може 

бути використано в подальшому для підготовки до підсумкового заняття та 

іспиту. При виконанні конспектів необхідно фіксувати джерело, звідки взято 

матеріал (бажано з посиланнями на сторінки). 

 

Використання ксерокопій підручників або іншої рекомендованої літератури 

доцільно лише у процесі попередньої самостійної підготовки, оскільки в такій 

формі навчальний матеріал мінімально структурується, а, отже, гірше 

запам’ятовується й відтворюється студентом. 

 

2. Вимоги підготовки до практичних занять 

 
Практичні заняття передбачають опрацювання та засвоєння отриманої 

теоретичної інформації. Вони сприяють закріпленню знань з певних тем, 

активізації роботи студентів, виявленню їхніх індивідуальних здібностей, 

забезпечують розвиток професійного творчого мислення, пізнавальної 

мотивації і професійного використання знань майбутніх практичних психологів 

у реальних навчальних умовах, а також вільне володіння мовою психологічної 

науки. Практичні заняття складаються з двох взаємопов’язаних ланок – 

самостійного вивчення студентом програмного матеріалу, обговорення на 

заняттях результатів пізнавальної діяльності та поглиблення отриманих 

тематичних знань у процесі виконання практичних вправ. 

 

Основна мета практичних занять – організація роботи студента з навчальною 

та науковою літературою, яка стосується найважливіших складних питань теми 

або таких, які недостатньо висвітлювалися на лекційних заняттях. При 

обговоренні таких питань студенти мають засвоїти навички узагальнення 

опрацьованого матеріалу, його доцільного аргументування, опонування точок 

зору співрозмовника, здійснення наукової дискусії. 



Алгоритм підготовки до практичних занять 

 
Підготовка студентів до практичних занять передбачає таку послідовність 

роботи: 

 

1. Ознайомлення з проблемними питаннями для обговорення на 

практичному занятті. 

2. Опрацювання опорного конспекту відповідної лекції. 

3. Самостійне ознайомлення з науковою літературою, дослідницькими 

матеріалами, Інтернет-ресурсами з питань відповідної теми практичного 

заняття. 

4. Визначення сутності незнайомих термінів. Для їх опанування варто 

скористатися психологічними словниками або відповідним розділом підручника 

зі списку рекомендованої літератури. 

5. Виконання завдань для самостійної роботи за відповідною темою 

практичного заняття. 

6. Відповідь на питання самоконтролю. 

7. Здійснення самодослідження за визначеною методикою і створення 

рекомендацій за результатами дослідження (для лабораторних занять). 

8. Підсумком роботи студента є вільне орієнтування у питаннях 

практичного заняття та наукових статтях, рекомендованих до опрацювання, 

здатність висловити власну думку та відстояти її у навчальному діалозі під час 

практичного заняття. 

 

3.  Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів 

 
В процесі вивчення дисципліни використовуються такі види контролю. 

 
Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється 

під час викладання аудиторних і позааудиторних занять. Форми проведення 

поточного контролю визначаються викладачем. 



Кредитний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом 

вивчення окремого кредиту за результатами теоретичного і практичного 

матеріалу, передбаченого кредитом. Форми проведення контролю обираються 

викладачем. Контроль за кредитом може бути проведений під час лекцій, 

практичних занять або в позааудиторний час. До контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими кредиту. 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

 

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. 

 

 

Практичне заняття№1 
Тема 1. Традиційна класифікація моделей освіти 

План 
1. Модель     освіти   як   державно-відомчої       організації.    
2. Модель    розвивальної     освіти  (В. В. Давидов,  В. В. Рубцов     та  ін.).  
3. Традиційна  модель  освіти  (Ж.  Мажо,  Л.  Кро,  Ж. Капель, Д. Равич, Ч. 

Фінн та ін.). 
4. Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер та ін.).  
5. Феноменологічна модель освіти (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс та  

ін.).  
6. Неінституціональна  модель  освіти  (П.  Гудман,  І.  Ілліч,     Ж.  Гудлед,  

Ф.  Клейн,  Дж. Холт, Л. Бернар й ін.).  
7.  

Основні поняття теми: модель освіти, розвивальна модель, 

традиційна модель, раціоналістична модель, феноменологічна модель, 

неінституційна модель. 

Рекомендовані джерела 

 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с. 

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с. 

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с. 

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с. 

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 



 

Практичне заняття№2 

 
Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 

План 
1. Інноваційність як ознака сучасності.  
2. Сутність понять «новація», «інновація».        
3. Класифікація нововведень.  
4. Нормативні документи щодо здійснення інноваційної діяльності в 

навчальному закладі. 

Рекомендовані джерела 

 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 

 
 

 

Практичне заняття№3 

 
Тема 3. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу  

План 
 

1. Інноваційний потенціал навчального закладу. 
2. Типи інноваційних освітніх систем.      
3. Інноваційна діяльність керівника навчального закладу.  
4. Алгоритм управління процесом впровадження  інновацій у 

навчальний заклад. 

 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 



Педагогічна думка,  2018. 434 с. 

 
 

 

Практичне заняття № 4 

 

Тема 4. Модель початкової освіти НУШ. Особливості організації 

освітнього середовища: середовище, що належить дітям. 
 

План 
1. Мета  і  завдання.   
2. Нормативно-правове  забезпечення  особистісно-орієнтованої  

моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму.  
3. Основні риси педагогіки партнерства.   
4. Формування  загальнолюдських  цінностей.   
5. Структура  освітнього  процесу  в               школі  І  ступеню. 
6. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища.  

7. Забезпечення права вибору.  

8. Формування спільних цінностей.  

9. Ранкові зустрічі.  

10. Практика ранкових зустрічей у Новій українській школі. 
 

 

Основні поняття теми: особистісно-орієнтована модель освіти, 

дитиноцентризм, педагогіка партнерства, загальнолюдські цінності, 

структура освітнього процесу. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 
 

 

Практичне заняття№5 

 
Тема 5. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 

План 
1. Мета  і  завдання.   
2. Нормативно-правове  забезпечення.   
3. Аналіз  програми                всебічного  розвитку дитини «Крок за 

кроком».  



4. Особливості планування та організації освітнього  середовища  за  
моделлю  «Крок  за  кроком».   

5. Навчання  через  гру.   
6. Центри  діяльності.   
7. Тематичне планування.  
8. Залучення сімей.  
9. Спостереження та оцінювання. 

 

Основні поняття теми: всебічний розвиток, індивідуалізація, 

навчання через гру, форма спостережень, взаємодія з батьками, центри 

діяльності. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 

 

 

 

Практичне заняття№6 

Тема 6. Модель початкової освіти «Росток» 
 

План 
1. Мета і завдання.  
2. Нормативно-правове забезпечення. 
3. Аналіз змісту освітньої програми  «Росток».   
4. Особливості  планування  та  організації  освітнього  середовища  за  

моделлю  початкової  освіти  «Росток».       
5. Інтерактивні  форми  і  методи  навчання:        дослідницькі,  

інформаційні      методи,   холістичні     методи,   технології    
вирішення     винахідницьких  завдань,    проектування     і  
моделювання,      навчальні    ігри,  візуалізації,   інсценізації, 
екскурсії та спостереження, тощо. 

Основні поняття теми: розвивальне навчання, екологізація освіти, 

інтеграція, активне формування. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 



«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 
 

 

Практичне заняття№7 

 

Тема   7.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 
 

План 
1. Мета  і  завдання.  
2. Нормативно-правове  забезпечення.   
3. Принципи  навчання  академічно  обдарованих       учнів    

початкової     школи.  
4. Структурні     компоненти       академічної  обдарованості.   
5. Етапи  розвитку  академічної  обдарованості  в  учнів  початкової  

школи.   
6. Проектування змісту навчальної діяльності.  
7. Організаційні форми навчання. 

 

Основні поняття теми: обдарованість, академічна обдарованість, 

проектування змісту навчання. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 

 

 

Практичне заняття№8 

 

Тема 8. Фінська модель початкової освіти. Моделі  

початкової освіти у Польщі  

 

План 
 

1. Структура     початкової     освіти   у   Фінляндії.   



2. Принципи      фінської   освіти:    довіра,  самостійність,     
рівноправ’я,     співпраця.  

3. Предметно-модульний         стандарт     змісту  початкової освіти 
Фінляндії.  

4. Особливості планування та організації освітнього процесу  в 
початковій школі Фінляндії.  

 
Основні поняття теми: принципи фінської освіти, предметно-

модульний стандарт. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 
 

 

 

Практичне заняття№9 

Тема 9. Моделі початкової освіти в Німеччині, Франції, Великобританії  

 

План 
 

1. Структура   початкової   освіти   Німеччини.   
2. Складові            змісту     початкової       освіти  Німеччини 
3. Особливості планування  та організації освітнього процесу в 

початковій школі Німеччини. 
4. Три навчальні цикли початкової школи Франції: материнська школа 

(цикл первинного  навчання)      та   елементарна      школа     (цикл    
фундаментального        навчання     і   цикл поглиблення).      

5. Реалізація  принципу  «молодша  школа  не  може  бути  
неуспішною».  

6. Диференціація       педагогічних     методів    відповідно    до   потреб    
кожного     учня.     

7. Цілі  початкової освіти Франції. 
8. Три підсистеми освіти Сполученого Королівства Великобританії та 

Північної Ірландії: Англія    та   Уельс,   Північна   Ірландія   та   
Шотландія.    

9. Особливості   планування       та  організації  освітнього  процесу  в  
початковій  школі  Великобританії: Характеристика  двох  циклів 
початкової освіти Великобританії (2 + 4). 

 

 



Основні поняття теми: індивідуальна диференціація занять,  

система диференційованих завдань, індивідуальний поділ навчального 

часу, інтеграція, цикли початкової школи, материнська школа, 

елементарна школа, цілі початкової освіти. 

 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 
 

 

 

Практичне заняття№10 

 
Тема 10. Моделі початкової освіти в Естонії  

 
План 

1. П’ять   стратегічних   цілей   естонської   моделі   освіти. 
2. Особливості планування та організації освітнього процесу  в 

початковій школі Естонії. 
 

Основні поняття теми: змінене навчання, потреби ринку праці, 

безперервне навчання. 

Рекомендовані джерела 

1.  Волобуєва  Т.  Б.  Сучасні  освітні  моделі.  Інноваційні  освітні  

системи:  метод.  посіб. Донецьк: Витоки, 2007. 64 с.  

2.  Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посіб. 2-ге вид., 

доповн.  та перероб. Донецьк, 2015. 102 с.  

3.  Модель сучасної школи / уклад. В. В. Григораш. Харків: Вид група 

«Основа»,  2010. 288 с.  

4.  Ярова  О.  Початкова  освіта  в  країнах  Європейського  Союзу  :  навч.  

посіб.     Бердянськ : БДПУ, 2017.  199 с.  

5.  Ярова    О.   Тенденції    розвитку     початкової     освіти    в  країнах    

Європейського     Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія. Київ : 

Педагогічна думка,  2018. 434 с. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ДИСКУСІЇ 

 

1. Сутність понять «модель», «моделювання».  

2.  Види моделювання.   

3.  Класифікація моделей за ознаками.   

4. Основні етапи створення моделей.   

5. Функції моделей.  

6. Умови допустимості моделювання.  

7. Модель освіти як державно-відомчої організації.   

8. Модель розвивальної освіти (В. В. Давидов, В. В. Рубцов та ін.).  

9. Традиційна модель освіти (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. 

Фінн та ін.).  

10.  Раціоналістична модель освіти (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер та ін.).  

11.  Феноменологічна  модель  освіти  (А.  Маслоу,  А.  Комбс,                К.  

Роджерс  та  ін.).  

12.  Неінституціональна  модель  освіти  (П.  Гудман,  І.  Ілліч,  Ж.  Гудлед,  

Ф.  Клейн,  Дж. Холт, Л. Бернар й ін.).  

13.  Інноваційний   потенціал      ЗЗСО   (початкова   освіта):   матеріально-

фінансовий,  особистісний, інноваційний.  

14.  Типи інноваційних освітніх систем: штучна, природна, змішана.   

15.  Етапи освітньої інновації керівника ЗЗСО (початкова освіта).  

16.  Алгоритм  управління  процесом            впровадження  інновацій        у  

початковій  освіті.   

17.  Прийняття рішення про нововведення в ЗЗСО (початкова освіта).  

18.  Модель початкової освіти НУШ.  

19.  Модель початкової освіти «Крок за кроком».  

20.  Модель початкової освіти «Росток».  

21.  Модель  навчання  академічно  обдарованих  учнів  початкової  школи  

«Інтелект  України». 

22.  Фінська модель  початкової освіти.  

23.  Моделі  початкової освіти у Польщі.   

24.  Моделі початкової освіти в Німеччині.  

25.  Моделі початкової освіти в Естонії.   

26.  Моделі початкової освіти у Франції.   

27.  Моделі початкової освіти у Великій Британії.   

28.  Моделі початкової освіти у США.   

29.  Моделі початкової освіти в Японії. 
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1. Презентаційний матеріал з тем: 

- «Сутність та особливості інноваційного навчального закладу» 

-  «Особливості організації освітнього середовища: середовища, що 

належить дітям» 

-   «Сутність та особливості інноваційного навчального закладу» тощо. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
Кафедра початкової освіти 

 
 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ 

 «Сучасні моделі початкової школи» 
 

 

За напрямом  

Спеціальність 013 Початкова освіта _ 

 

 

 
 

Автори: к.п.н., доц. Філімонова Т.В. 

 
Затверджено на засіданні кафедри від  27 серпня 2021 р.  

Затверджено на засіданні навчально-методичної комісії факультету 

«27» серпня 2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2021 



 

 

ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Самостійна робота під керівництвом викладача 
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проведення 

Кількість 
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Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 1. Основи теорії моделювання. Інноваційність освітніх систем освіти 

 2 
Визначення «інноваційний процес» та розкрити його 

сутність. 
 

 4 
Доповідь «Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу» 
 

 

 

 

4 

Презентація «Традиційна класифікація моделей 

освіти» 
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Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури 

до теми кредиту 1 
 

 4 
Робота у бібліотеці. Підбір літератури до теми 

доповіді 
 

 2 
Робота над презентацією «Традиційна класифікація 

моделей освіти» 
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Кредит 2. Модель початкової освіти НУШ. Вітчизняні моделі початкової освіти 

 1 Словник термінів до кредиту 2. (10 термінів)  

 2 
Презентація «Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям» 
 

 2 

Доповідь «Використання технології розвитку 

критичного мислення в освітньому процесі нової 

української школи» 

 

 

 2 

Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України» : позитивні і 

негативні сторони 

 

 2 
Презентація «Модель початкової освіти «Крок за 

кроком» 
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 3 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури 

до теми кредиту 2. 
 

 3 Робота у бібліотеці. Підбір літератури для доповіді  

 3 
Робота над змістом презентації 
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Кредит 3. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

 3 Словник термінів до кредиту 3.   

 4 
Презентація «Зарубіжні моделі початкової освіти 

країн Європи» 
 

 4 

Доповідь на одну із запропонованих тем:  

1. Фінська модель  початкової освіти 

2. Моделі початкової освіти у Польщі 

3. Моделі початкової освіти в Німеччині 

4. Моделі початкової освіти в Естонії 

5. Моделі початкової освіти у Франції 

6. Моделі початкової освіти у Великій Британії 
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Мета методичних вказівок допомогти студентам в покращенні та 

індивідуалізації їх самостійної роботи в міжсесійний період з вивчення проблем 

сімейної педагогіки. 

Контрольна робота виконуються за варіантами. Пропонується 5 варіантів 

контрольної роботи, а тому вибір варіанту залежить від № студента за списком 

групи (№ 6 студента – це 1 варіант, 7 – 2 і т.д.). Для виконання контрольної 

роботи студент повинен вивчити основну і додаткову літературу, а також ті 

статті, які рекомендовані з загальних питань (підбір статей в співвідношенні з 

своїм варіантом слід зробити самостійно за журналами «Педагогіка» та 

«Початкове навчання та виховання»). 

В контрольній роботі потрібно показати вміння аналізувати літературу 

критично, підходити різних рекомендацій творчо, здійснити оцінку можливості 

їх використання у сучасній початковій школі. 

Послідовність виконання роботи. 

1. Формулювання запитання. 

2. Відповідь. 

3. Приклади завдань з підручників початкової школи та відповідні записи 

учнів. 

4. Список використаної літератури. 

Контрольна робота виконується у звичайних шкільних зошитах у клітку, 

пишеться рукописно та розбірливо. Бажано уникати граматичних та 

орфографічних помилок, оскільки це є неприпустимим для вчителя. На 

титульній обгортці зошита вказати прізвище і групу студента, який виконав 

дану МКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота №1 

І – варіант 

 

      1. Учення  про  створення,  оцінювання,  освоєння  й  використання педагогічних інновацій – це:  

         а) інноваційність;  

         б) педагогічна інновація;  

         в) педагогічна інноватика;  

         г) інтеграція;  

         ґ) інноваційне навчання.  

 

      2. У загальній теорії інновацій залежно від предметного   

змісту розрізняють такі види нововведень:  

         а) комплексні;  

         б) організаційно-управлінські; 

в) техніко-технологічні;  

         г) соціально-економічні;  

         ґ) усі відповіді правильні.  

 

      3. До   якого   типу   інновацій   відносять   запровадження   

класно-урочної системи:  

         а) радикальні;  

         б) модифікаційні;  

         в) комбінаторні;  

         г) системні;  

         ґ) ретровведення.  

 

 4. Розташуйте «життєвий цикл нововведення» в правильній послідовності:  

        а) етап розповсюдження нововведення;  

       б) етап винаходу;  

       в) етап спаду;  

      г) етап зародження нової ідеї;  

      ґ) етап реалізації нововведення.  

 
5. Особливості планування  та організації освітнього процесу в початковій школі Німеччини 
 
6. Порівняльна характеристика освітніх моделей початкової освіти «Крок за кроком» та «Росток» 
 

ІІ – варіант 

      1. Охоплює зародження, розроблення та освоєння новацій у  педагогічному  процесі,  управлінні  

навчально -виховним  закладом:  

         а) суб’єктна структура;  

         б) діяльнісна структура;  

         в) змістова структура;  

         г) управлінська структура;  

         ґ) організаційна структура.  

 

      2. Професійні можливості педагогічного колективу, керів-  

ників для здійснення інноваційної педагогічної діяльності та   

можливості учнівського контингенту – це:  

         а) інноваційний потенціал школярів;  

         б) матеріально-фінансовий потенціал школи;  

         в) особистісний потенціал школи;  

         г) інноваційний потенціал школи;  

         ґ) усі відповіді неправильні. 

 

      3. У загальній теорії інновацій залежно від предметного  змісту розрізняють такі види 

нововведень:  



         а) комплексні;  

         б) організаційно-управлінські; 

         в) техніко-технологічні;  

         г) соціально-економічні;  

         ґ) усі відповіді правильні.  

 

  4. Розташуйте  алгоритм  управління  процесом  упровадження  педагогічних  інновацій у  

навчально-виховний  процес  у правильній послідовності:  

        а) формування проблеми;  

       б) широке впровадження нововведень;  

       в) прийняття рішення про нововведення;  

       г) усвідомлення необхідності змін;  

       ґ) експериментальна перевірка нововведень.  

 

5. Особливості планування та організації освітнього процесу в початковій школі  Польщі 
 
6. Порівняльна характеристика освітніх моделей початкової освіти «Крок за кроком» та «Росток» 
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	Матеріально-фінансовий потенціал навчального закладу передбачає наявність у навчальному закладі приміщень для проведення колективних заходів; зручний режим експлуатації цих приміщень; наявність копіювальної техніки, фінансових можливостей забезпечення...
	Особистісний потенціал навчального закладу – це професійні можливості педагогічного колективу, керівників для здійснення інноваційної педагогічної діяльності та можливості учнівського контингенту.
	Інноваційний потенціал школярів передбачає наявність досвіду творчих справ, колективної діяльності, здатності до самостійної навчальної діяльності та саморозвитку, достатній загальнокультурний рівень, різноманітні інтереси.
	Важливою складовою інноваційного потенціалу є здатність навчального закладу до створення інноваційного середовища: наявність високого освітньо-культурного рівня батьків школярів, можливостей залучення науковців-консультантів з інноваційної роботи та с...
	Особливе значення мають також особливості самої школи як організації. Це стосується насамперед мети, структури, рівня комунікації. Оскільки загальна мета виявляє основний напрям розвитку школи, то інноваційна мета вказує на засоби розвитку шкільної си...
	Інноваційний потенціал школи щодо конкретного нововведення – це:зацікавленість учасників інноваційної діяльності в позитивному кінцевому результаті; компетентність учасників інноваційної діяльності щодо реалізації нововведення, співвідношення цілей шк...
	Особливе значення мають визнання та підтримка нововведення з боку органів державного управління та громадськості.
	Упровадження інновацій висуває високі вимоги до управлінської діяльності керівника навчального закладу і його особистих якостей:
	 усвідомлення керівником необхідності створення умов для впровадження інновацій у діяльність школи;
	 спрямованість діяльності на формування атмосфери конструктивного критичного ставлення педагогів до своєї праці;
	 організація колективного пошуку вирішення виникаючих протиріч;
	 формування або створення системи, у якій діяльність кожного педагога є підсистемою, направленою на розвиток діяльності школи;
	 висока інноваційна потреба;
	 володіння методами управління, рефлексії.
	Індивідуальна управлінська концепція, професійне мислення  й стиль управлінської діяльності керівника дозволяють оптимізувати управлінські дії за рахунок підвищення діяльнісної рефлексії вчителів і їхньої інноваційної потреби.
	2. Типи інноваційних освітніх систем (1)
	Інноваційність систем в освіті має наступні прояви і форми існування. По-перше, сама система (як правило, штучна освітня система) може бути предметом інноваційної діяльності. По-друге, система може являти собою відображення (модель) або проект інновац...
	Таким чином, інноваційні освітні системи – це системи, функціонування яких супроводжується явищем інновації, що є рушійною силою і чинником розвитку освітньої системи. У цих випадках будь-яка характеристика системи (або вся система) включає новації, і...
	У теорії можна розрізняти різноманітні інноваційні системи в освіті: штучна, природна і змішана.
	Штучні – це моделі освітніх процесів, що є відображенням реальності чи побудовані на основі прогнозів і задумів. Створюється штучна система,  як правило педагогічними  працівниками, у формах освітнього стандарту, освітньої програми, дидактичних засобі...
	Розвивається штучна ОС, якщо вона відображає інновацію, яка вже реалізується в освітньому процесі.
	Природні – прояви освітньої діяльності людей, які базуються на їхніх свідомо реалізованих прагненнях до досягнення цілей освіти.
	Розвиток природничих ОС, на відміну від розвитку штучних ОС, відбувається не як результат діяльності суб’єктів, що моделює цю систему. Природним освітнім системам більшою мірою притаманна самоорганізація.
	Змішані – системи, в яких відображені зв’язки і відносини природних і штучних ОС. Об’єднуючи в собі штучні і природні системи, змішана інноваційна система розвивається під впливом як внутрішніх факторів (самоорганізація), так і під впливом зовнішніх ф...
	Такі системи відображають людино-системну взаємодію в освітньому процесі (моделі), або є проектами освітнього процесу. Зауважимо, що не всі новації приводять до перетворення системи. Багато із них служать лише вдосконаленню освітньої системи або її пі...
	внутрішніх протиріч в системі.
	Етапи творення, освоєння, апробації або впровадження новації відповідають інноваційної сутності системи. Як тільки новація переходить в іншу якість – традиції – система також стає традиційною.
	Інновації в освітніх системах, які спрямовані на вдосконалення системи, істотно не змінюють її властивостей, не характеризують освітню систему як інноваційну.
	3. Інноваційна діяльність керівника навчального закладу (1)
	Під інноваційною діяльністю керівника, педагога будемо розуміти ті аспекти його професійної діяльності, предметом якої є новації. Відповідно, інноваційна діяльність включає етапи або освітня інновація розвивається в кілька етапів: творення, освоєння (...
	Перший етап – творення – ініціація нововведення і прийняття рішення про необхідність впровадження новацій певного типу. Ініціація може бути викликана до життя внутрішнім спонуканням лідера організації, але швидше за все причиною служить
	зовнішній або внутрішній тиск: наказ міністерства, замовлення галузі на нового фахівця, зміни та процеси всередині самої організації. В нормі стратегія інновацій та аналітична робота щодо її впровадження повинна проводитися керівником в ранзі ректора,...
	Другий етап – теоретичний, тобто обґрунтування та опрацювання інновацій на основі психолого-педагогічного аналізу, прогнозування того, як буде розвиватися інноваційний процес і які його негативні і позитивні наслідки (економічні, юридичні та под.). Ц...
	 володіння психолого-педагогічною теорією;
	 уміння побудувати єдину концепцію зі своїх ідей;
	 обґрунтування необхідності чи неминучості інновації;
	 виділення факторів, що сприяють впровадженню нововведення.
	Цей етап передбачає також інформаційне забезпечення планованого нововведення. Ретельна робота на другому етапі спричиняє успіх на етапі впровадження інновацій в педагогічний процес.
	Третій етап – організаційно-практичний – це створення нових структур, що сприяють освоєнню нововведення: лабораторій, експериментальних груп і т. д. Ці структури повинні бути мобільними, самостійними і незалежними. На цьому етапі важливо знайти прихи...
	Четвертий етап – аналітичний – це узагальнення та аналіз отриманої моделі. На цьому етапі треба усвідомити, на якому рівні здійснюється інноваційний процес; співвіднести стан освітньої установи в цілому (або стан викладання конкретного предмета) з ти...
	П’ятий етап – впровадження, воно може бути пробним, а потім – і повним. Успіх на цьому етапі залежить від трьох чинників:
	 від матеріально-технічної бази того навчального закладу (або освітнього середовища), де здійснюється нововведення;
	 від кваліфікації викладачів і керівників, від їхнього ставлення до інновацій взагалі, від їхньої творчої активності;
	 від морально-психологічного клімату в організації (ступеня конфліктності, ступеня згуртованості співробітників, плинності кадрів, суспільної  оцінки  їхньої праці та ін.). Так, В. Добриніна  і Т. Кухтевіч прямо зазначають,  що впровадженню нововведе...
	Найбільш успішно нововведення впроваджуються у відносно невеликих колективах (від 500 до 1000 осіб), де легше проводити  психологічну підготовку персоналу до нововведень   і де швидше можна пробудити в людях ентузіазм і віру в успіх.
	Відзначимо, що при впровадженні необхідно планувати ризик: як відзначають М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі, кожне друге організаційне нововведення закінчується невдачею (тобто ризик складає 50 %).
	Готовність керівника до інноваційної управлінської діяльності – особливий особистісний стан, який передбачає вміння бачити перспективу розвитку навчального закладу та прогнозувати її, абстрагуватися від традиційного підходу до управлінської діяльності...
	4. Алгоритм управління процесом впровадження інновацій у навчальний заклад (1)
	Алгоритм управління процесом упровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес передбачає сукупність таких послідовних дій:
	Усвідомлення необхідності змін.
	Оцінка ситуації, що склалася.
	Формування проблеми.
	Вибір варіанта вирішення проблеми.
	Прийняття рішення про нововведення.
	Експериментальна перевірка нововведень.
	Підготовка та перепідготовка кадрів.
	Формування позитивного ставлення колективу до нововведень.
	Широке впровадження нововведень.
	Оцінка результатів.
	Рисунок 1 – Алгоритм упровадження педагогічних інновацій (узагальнений варіант за В. І. Журавльовим)
	Упровадження трактується як перетворення практики на основі результатів досліджень при обов’язковому їхньому застосуванні з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
	Практика свідчить, що в педагогічних колективах відпрацьовані дві схеми прийняття рішення про нововведення.
	Рисунок 2 – Прийняття рішення про нововведення в навчальному закладі
	Роль керівництва школи в підготовці до інноваційної діяльності
	Для успішної інноваційної діяльності адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів має провести таку діяльність:
	Сформувати в педагогічному колективі усвідомлення необхідності змін та впровадження нововведень, створити відповідне інформаційне поле на основі залучення педагогічного, учнівського та батьківського колективів до різних форм інформаційної діяльності (...
	Здійснити моніторинг якості освітніх процесів у навчальному закладі й оприлюднити їхні кількісні та якісні показники, виявити суперечності, що існують у навчальному закладі.
	Актуалізувати нові ідеї, виявити коло проблем, організувати обговорення їх у шкільному колективі та з науковцями. Сформувати творчу групу з метою розроблення та оформлення ідеї у відповідний проект чи програму.
	Здійснити керівництво проектування нововведення творчою групою: проаналізувати стан функціонування навчального закладу на основі проведеної діагностики, визначити перспективи, окреслити стратегію досягнення мети (у виховній системі, змісті, навчальних...
	Здійснити внутрішньошкільне управління інноваційною педагогічною діяльністю: навчання педагогічних працівників з питань інноваційної та пошуково-експериментальної діяльності в рамках внутрішньошкільної методичної роботи, створення умов (правових, орга...
	Вибрати стиль управління в нових умовах: уміння презентувати ідею, оцінювати й контролювати проміжні результати, делегувати повноваження, налагодити зовнішню комунікацію тощо. Підготовка педагогів до інноваційної діяльності, освоєння механізмів пошуко...
	Провести роботу з подолання опору та психологічного дискомфорту впровадження педагогічних нововведень у навчальному закладі, які виникають через зміну режиму роботи, додаткових витрат, необхідність постійного навчання тощо.
	Оприлюднити результати інноваційної педагогічної діяльності (інноваційного продукту) через проведення семінарів-презентацій, публічних конференцій для батьків, учителів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, виступи в засобах масової інформ...
	Сукупність зазначених умов забезпечує успіх шкільних досліджень навіть при відсутності додаткових витрат коштів, обмеженості часу, який надається для виконання нових дослідницьких функцій.
	У конкретній школі наявність тих чи інших умов, їхня вагомість для педагогічного колективу може бути різною. Кожна школа визначає свої специфічні умови.
	Перш ніж розпочати дослідницьку діяльність, директор повинен обов’язково виявити та проаналізувати всі умови, які впливають на якість роботи школи, що взяла на себе додаткове навантаження із вирішення практичного завдання науковим способом.
	Ступінь наявності та готовності цих умов диктує складність, тривалість, масштабність і зміст самого дослідження. Визначення та забезпечення умов проведення в школі педагогічного дослідження – головна та перманентна функція директора школи.
	Дослідження в школі можна проводити в різних сферах: управлінській, організаційній, духовно-моральній, дидактичній, методичній, технологічній тощо.
	Отже, де виникли усвідомлені протиріччя, від усунення яких залежить якість освіти, там і можна проводити дослідження.
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