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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
1. Титульна сторінка  

2. Зміст НМКД  

3. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності  

4. Навчальна програма дисципліни  

5. Робоча навчальна програма дисципліни  

6. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів 

7. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання 

8. Конспект лекцій з дисципліни  

9. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт з дисципліни  

10. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних занять  

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Методичні рекомендації та розробки викладача 

13. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

14. Методичні матеріали, що виконання контрольних робіт для заочної форми 

навчання 
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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 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 

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. Основи теорії моделювання. 
Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти. 
Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем. 
Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу. 
 Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 
Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта).  
Тема 7. Модель початкової освіти НУШ. 

Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить 

дітям.  

Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі 

нової української школи. 
Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком». 
Тема 11. Модель початкової освіти «Росток». 
Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   школи  

«Інтелект України». 
Тема 13. Фінська модель  початкової освіти.  
Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині. 
Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії. 
Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції. 
Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії. 
Тема 19. Моделі початкової освіти у США. 
Тема 20. Моделі початкової освіти в Японії. 
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5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 
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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 – 6 
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 – 180 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 10 

аудиторних – 4 
самостійної роботи студента – 6 

Ступінь: 
магістра 

20 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 

Самостійна робота 

120 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 – 180 год.: 60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – 

самостійна робота (33% / 67%). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 
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 – 180 
1-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/course/
view.php?id=2192 

Ступінь: 
магістра 

8 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 

Самостійна робота 

158 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 180 год.: 22 год. – аудиторні заняття, 158 год. – 

самостійна робота (12% / 88%).



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 6-ти кредитів. 

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

дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне 

ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі початкової освіти. 

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

початкової та вищої освіти. 

ПРН 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. 

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. Основи теорії моделювання. 
Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти. 
Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем. 
Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу. 
 Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 
Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта).  
Тема 7. Модель початкової освіти НУШ. 

Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить 

дітям.  

Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі 

нової української школи. 
Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком». 
Тема 11. Модель початкової освіти «Росток». 
Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   школи  

«Інтелект України». 
Тема 13. Фінська модель  початкової освіти.  
Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині. 
Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії. 
Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції. 
Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії. 
Тема 19. Моделі початкової освіти у США. 
Тема 20. Моделі початкової освіти в Японії. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Основи теорії моделювання 
Тема 1. Основи теорії моделювання. 
Сутність  понять  «модель»,  «моделювання».  Види  моделювання.    Класифікація  

моделей   за   ознаками.   Основні   етапи   створення   моделей.           Функції   моделей.  
Умови допустимості моделювання. Основні      поняття       теми:      модель,     моделювання,        
фізичне     моделювання, математичне моделювання. 

Тема 2. 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.).  
          Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 
Інноваційність як ознака сучасності. Сутність понять «новація», «інновація».       

Класифікація нововведень. Нормативні документи щодо здійснення інноваційної діяльності 
в навчальному закладі. 

Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу  
 Інноваційний потенціал навчального закладу. Типи інноваційних освітніх систем.       

Інноваційна діяльність керівника навчального закладу. Алгоритм управління процесом 



впровадження  інновацій у навчальний заклад. 
Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 

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.  

Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта).  
Етапи  освітньої  інновації  керівника  ЗЗСО  (початкова  освіта):  творення,  освоєння 

(теоретичний),  апробації  (організаційно-практичний,  аналітичний)  та  впровадження,  
насичення,     спаду,    іррадіації.  Алгоритм управління          процесом       впровадження  
інновацій у початковій освіті. Прийняття рішення про нововведення в ЗЗСО (початкова  
освіта). 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 
Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 
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. 

Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що 

належить дітям.  

Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища. Забезпечення права 

вибору. Формування спільних цінностей. Ранкові зустрічі. Практика ранкових зустрічей у 

Новій українській школі. 
Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому 

процесі нової української школи. 
Психологічні основи педагогіки ТРВЗ. Методи й прийоми виховання пізнавальних і 

творчих збідностей дітей засобами ТРВЗ. Місце ТРВЗ у системному підході до навчання й 

виховання. 
Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

Тема 10. 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 11. 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   12.   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 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 
Тема 13. Фінська модель  початкової освіти  
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. 

Тема 14. Моделі      початкової освіти у Польщі  
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 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 
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. 

Тема 16. 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. 

Тема 17. 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).     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. 

Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії  
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). 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 
Тема 19. Моделі початкової освіти у США  
Особливості  планування  та  організації  освітнього  процесу  в  початкових  школах 

(elementary   school   1-6  класи)  США. Комплексне  і  супутнє  навчання.  Предметна  
програма.     Педоцентрична   програма.        Проблемна   програма.        Диференційований 
підхід в початкових школах США (поділ за здібностями). 

Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії  
Свобода,      індивідуальність,      різноманітність      –   «три    кити»     школи     Японії. 

Особливості планування та організації Elementary Schools (6 років навчання, з 6 до   12  
років).  Yutori  (можливості     для  зростання)   та  Ikiru-Chikara   (життєрадісність)    – 
головне призначення школи. Нові національні стандарти навчальних програм (The new 
national   curriculum   standards)   та  їхня   спрямованість     на:  гуманізацію,    соціальну 
спрямованість,  ідентифікацію       себе  як  японця,  який   живе   у  міжнародній    спільноті; 
розвиток    здатності    вчитися    і  мислити    самостійно;      розвиток     індивідуальності 
особистості;       заохочення    шкіл    до   демонстрації    винахідливості     у   розробленні 
унікальних освітніх форм активності, що роблять школу самобутньою. 

 



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 

Тема 1. Основи теорії моделювання 15 2 2   11 

Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 15 - 2   13 

Всього: 30 2 4   24 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 7 2 2   3 

Тема 4. Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу 
7 2 2   3 

Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО 

(початкова освіта). 
8 - 2   6 

Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО 

(початкова освіта). 
8 - 2   6 

Всього: 30 4 8   18 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 10 2 2   6 

Тема 8. Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям. 
10 - 2   8 

Тема 9. Використання технології розвитку 

критичного мислення в освітньому процесі нової 

української школи. 
10 2 2   6 

Всього: 30 4 6   20 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти   

Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за 

кроком» 

10 - 2   8 

Тема 11. Модель початкової освіти «Росток» 10 - 2   8 

Тема   12.   Модель   навчання   академічно   

обдарованих   учнів   початкової   школи  «Інтелект 

України». 

10 2 2   6 

Всього: 30 2 6   22 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи   

Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 5 2 2   1 

Тема 14. Моделі початкової освіти у Польщі 5 - 2   3 

Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 5 2 2   1 

Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії 5 - 2   3 

Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 5 - 2   3 

Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій 

Британії  
5 2 2   1 

Всього: 30 6 12   12 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії   

Тема 19. Моделі початкової освіти у США 15 2 2   11 

Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 15 - 2   13 



Всього: 30 2 4   24 

Всього годин: 180 20 40   120 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

Тема 1. Основи теорії моделювання 15 2 2   11 

Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 15 - 2   13 

Всього: 30 2 4   24 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 7 2 -   5 

Тема 4. Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу 
7 - 2   5 

Тема 5. Сутність та особливості інноваційного 

ЗЗСО (початкова освіта). 
8 - -   8 

Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО 

(початкова освіта). 
8 - -   8 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ   

Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 10 2 -   8 

Тема 8. Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям. 
10 - 2   8 

Тема 9. Використання технології розвитку 

критичного мислення в освітньому процесі нової 

української школи. 
10 - -   10 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за 

кроком» 

10 - 2   8 

Тема 11. Модель початкової освіти «Росток» 10 - -   10 

Тема   12.   Модель   навчання   академічно   

обдарованих   учнів   початкової   школи  «Інтелект 

України». 

10 2 -   8 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи   

Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 5 - 2   3 

Тема 14. Моделі початкової освіти у Польщі 5 - -   5 

Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 5 - -   5 

Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії 5 - -   5 

Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 5 - -   5 

Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій 

Британії  
5 - -   5 

Всього: 30 0 2   28 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії   

Тема 19. Моделі початкової освіти у США 15 - 2   13 



Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 15 - -   15 

Всього: 30 0 2   28 

Всього годин: 180 8 14   158 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 2 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

2 Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

3 Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 2 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

4 Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 2 

5 Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в 

освітньому процесі нової української школи. 

2 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

6 Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

7 Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 2 

8 Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 2 

9 Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії 2 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

10 Тема 19. Моделі початкової освіти у США 2 

Всього: 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 2 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

2 Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

3 

 

Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 2 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

4 Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Вього 8 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 2 



2 Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 2 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

3 Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 2 

4 Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 2 

5 Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 2 

6 Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта). 2 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

7 Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 2 

8 Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що 

належить дітям. 

2 

9 Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в 

освітньому процесі нової української школи. 

2 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

10 Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 2 

11 Тема 11. Модель початкової освіти «Росток» 2 

12 Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

2 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

13 Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 2 

14 Тема 14. Моделі початкової освіти у Польщі 2 

15 Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 2 

16 Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії 2 

17 Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 2 

Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії 2 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

19 Тема 19. Моделі початкової освіти у США 2 

20 Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 2 

Всього 40 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 2 

2 Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 2 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

3 Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 2 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

4 Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що 

належить дітям. 

2 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

5 Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 2 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

6 Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 2 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

 7 Тема 19. Моделі початкової освіти у США 2 

Всього 14 

 



6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 11 

2 Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 13 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

3 Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 3 

4 Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 3 

5 Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 6 

6 Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта). 6 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

7 Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 6 

8 Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що 

належить дітям. 
8 

9 Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в 

освітньому процесі нової української школи. 
6 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

10 Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 8 

11 Тема 11. Модель початкової освіти «Росток» 8 

12 Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

6 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

13 Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 1 

14 Тема 14. Моделі початкової освіти у Польщі 3 

15 Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 1 

16 Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії 3 

17 Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 3 

18 Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії 1 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

19 Тема 19. Моделі початкової освіти у США 11 

20 Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 13 

Всього 120 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

1 Тема 1. Основи теорії моделювання 11 

2 Тема 2. Традиційна класифікація моделей освіти 13 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

3 Тема 3. Особливості інноваційних освітніх систем 5 

4 Тема 4. Сутність та особливості інноваційного навчального закладу 5 

5 Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова освіта). 8 

6 Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта). 8 



Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

7 Тема 7. Модель початкової освіти НУШ . 8 

8 Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, що 

належить дітям. 
8 

9 Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в 

освітньому процесі нової української школи. 
10 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

10 Тема 10. Модель початкової освіти «Крок за кроком» 8 

11 Тема 11. Модель початкової освіти «Росток» 10 

12 Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України». 

8 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

13 Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 3 

14 Тема 14. Моделі початкової освіти у Польщі 5 

15 Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 5 

16 Тема 16. Моделі початкової освіти в Естонії 5 

17 Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 5 

18 Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії 5 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

19 Тема 19. Моделі початкової освіти у США 13 

20 Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 15 

Всього 158 

 

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 300 до 600 балів (за 6 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

 

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. 

 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 100 600/100 

25 

 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Т1

1 

Т1

2 

Т1

3 
Т14 Т15 Т16 

Т1

7 

Т1

8 
Т19 Т20 

25 

 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 



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 6 крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накоп

ичу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

 

Т
1

 

Т
2

 

Т
3

 

Т
4

 

Т
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Т
6

 

Т
7

 

Т
8

 

Т
9

 

 

Практичні 
заняття 

15 
  

15 
 

10 
 

10 10 
  

10 10 
 

10 10 
 

100 

Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 60 40 
200 

  КР - 30 

Усього 100 100 100 300 
 Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6  
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1
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1
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1
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1
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Практичні 
заняття 10 10 10 10 10 5 5 5 5 15 15 100 

Самостійна 
робота 

(включно 
контрольні 

роботи) 

70 60 40 

200 
  

КР - 30 

Усього 100 100 100 300 
Разом    600 

 

 



 

 

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 

Лекція 1.  

Тема 1. Основи теорії моделювання 

 

План 

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 

 

1. Сутність понять «модель», «моделювання» 

Термін «модель» широковживаний не лише в науковій літературі, 

причому залежно від ситуації в нього вкладається різний зміст. Слово «модель» 

походить від латинського «modulus», що означає міра, мірило, зразок, норма. 

У найширшому сенсі під словом «модель» розуміють деякий образ 

об’єкта (зокрема, умовний чи уявний), що нас цікавить, або, навпаки, прообраз 

деякого об’єкта чи системи об’єктів. Наприклад, глобус – модель земної кулі, 

фотографія – модель зображеного на ній об’єкта; карта – модель місцевості й т. 

ін. Що ж до розуміння моделі як прообразу, то можна згадати, наприклад, 

модель автомобіля, експоновану на виставці, за якою надалі почнеться масове 

виготовлення таких автомобілів. 

Модель – це відображення в схемі, формулі, взірці тощо характерних 

ознак об’єкта, який досліджується. Вона є спрощеною конкретною життєвою 

(управлінською) ситуацією, іншими словами, у моделях певним чином 

відображаються реальні події, обставини тощо. 

Необхідність застосування моделей пояснюється такими причинами: 

- складністю реального світу, виробничої діяльності; 

- наявністю багатофакторних залежностей у процесі розв’язання 



управлінських завдань; 

- необхідністю експериментальної перевірки альтернативних 

управлінських рішень; 

- доцільністю орієнтувати управління на майбутнє. 

Усяка цілеспрямована діяльність, у тому числі розробка й прийняття 

рішень, пов’язані з моделюванням. 

Моделюванням називається створення деякого образу об’єкта-оригіналу, 

названого моделлю, що у визначених умовах може заміняти сам об’єкт-

оригінал, відтворюючи властивості та характеристики оригіналу, що цікавлять 

дослідника, й одночасно забезпечуючи наочність, видимість, легкість 

оперування й інші переваги. Із визначення випливає, що модель має цільовий 

характер, тобто вона відображає не сам по собі  об’єкт-оригінал, а формується, 

виходячи з поставленої мети відображення цілком конкретних властивостей 

об’єкта моделювання. 

Використання моделей дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні 

яких враховуються всі фактори й альтернативи, що виникають у складних 

умовах виробничої діяльності, тому моделювання розглядається як 

найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень. 

Перше й основне запитання, що постає в процесі моделювання: на якій 

підставі за властивостями моделі можна робити висновки про властивості 

об’єктів, що нас цікавлять? Єдиної відповіді на це запитання не існує. У 

кожному окремому дослідженні необхідно добре  усвідомити,  на  чому 

ґрунтується  впевненість і можливість перенесення здобутих у дослідженні 

результатів із моделі на оригінал. 

Друге запитання – а навіщо потрібно використовувати якісь допоміжні 

об’єкти (моделі) і навіщо розв’язувати складну проблему адекватності, якщо, 

можливо, простіше було б досліджувати об’єкт безпосередньо? 

Передусім із практичних міркувань: моделі вибираються таким чином, 

щоб вони були значно простіші для дослідження, ніж об’єкти, що нас цікавлять. 

Більше того, деякі об’єкти взагалі не вдається досліджувати суто 



експериментально. Особливо це стосується економічних об’єктів та систем. 

Наприклад, пізнаваль- ний експеримент на базі економіки будь-якої країни 

практично неможливий, а якби його й здійснили, то наслідки були б дуже 

сумними. Окрім того, моделювання дає змогу виявляти найістотніші фактори, 

що впливають на поведінку оригіналу. 

Що ж піддається моделюванню? Це може бути об’єкт, явище або процес. 

Моделями об’єктів можуть бути зменшені копії архітектурних споруджень або 

художніх творів, наочні приладдя, що використовуються в навчальному процесі 

тощо. Модель може відбивати щось реально існуюче, скажімо, атом водню, 

сонячну систему, структуру парламентської влади в країні, грозовий розряд. 

Але нерідко під моделлю розуміють абстрактне узагальнення реально існуючих 

об’єктів. 

Можна також створювати моделі процесів, тобто моделювати дії над 

матеріальними об’єктами: хід, послідовну зміну станів, стадій розвитку одного 

об’єкта або їхньої системи. 

І, нарешті, будь-яким діям людини передує виникнення в її свідомості 

моделі майбутньої поведінки. 

Моделювання широко використовується як засіб експериментального 

дослідження. Специфіка експерименту полягає в тому, що він виражає активне 

відношення людини до дійсності. Хоч будь-який експеримент включає 

спостереження як необхідну стадію дослідження, однак експеримент, окрім 

спостереження, містить таку суттєву для практики ознаку, як активне 

втручання в перебіг процесу, який вивчається. 

Існує особлива форма експерименту, для якої характерне використання 

діючих матеріальних моделей як спеціальних засобів експериментального 

дослідження. Така форма зветься модельним експериментом. На відміну від 

звичайного експерименту, де його засоби так чи інакше взаємодіють з об’єктом 

дослідження, в цьому випадку  взаємодії  немає,  тому що  експериментують  не 

з самим об’єктом, а з його замісником. При цьому об’єкт-замісник  й  

експериментальна  установка  об’єднуються,  зливаються в діючій моделі в 



одне ціле. Таким чином, виявляється подвійна роль, яку модель виконує в 

експерименті: вона одночасно є й об’єктом вивчення, й експериментальним 

засобом. 

Для модельного експерименту характерні такі основні операції: 

1. Перехід від натурального об’єкта до моделі – побудова моделі. 

2. Експериментальне дослідження моделі. 

3. Перехід від моделі до натурального об’єкта, що полягає в 

перенесенні результатів, отриманих при дослідженні, на цей об’єкт. 

Модель входить до експерименту, не тільки заміщуючи об’єкт 

дослідження, вона може заміщувати й умови, в яких вивчається якийсь об’єкт 

звичайного експерименту. 

  

2. Види моделювання 

У літературі з інформатики та автоматики, а також у загальнонауковій 

літературі з проблем моделювання складних систем, як правило, виділяють два 

види моделювання – фізичне та математичне (абстрактне). 

До фізичного моделювання відносять: 

 Натурні моделі. У разі натурного моделювання оригінал (об’єкт) і модель 

тотожні. Такі  моделі  широко використовуються в техніці з метою випробувати 

окремі види продукції чи агрегатів: на стадії складання певну частину виробів 

(електронних мікросхем, двигунів, автомобілів тощо) піддають тестуванню. 

 Фізичні моделі.  Фізичне  моделювання передбачає, що об’єкт і модель 

мають однакову фізичну природу. Саме такими є, скажімо, літак і його 

геометрична модель. На цій підставі за результатами продування моделі в 

аеродинамічній трубі роблять висновки про аеродинамічні якості літака. 

Зв’язок між характеристиками літака та його моделі встановлюється згідно з 

теорією подібності. 

 Аналогові моделі. Аналогове моделювання ґрунтується на аналогії явищ, 

що мають різну фізичну природу, але описуються однаковими математичними 

рівняннями. Найпростіший приклад: вивчення механічних коливань за 



допомогою електричної схеми, фізичні процеси в якій описуються тими ж 

диференціальними рівняннями, що й коливання. 

До математичного моделювання відносять: 

 Знакові моделі (інформаційні). У знаковому моделюванні моделями є 

знакові утворення певного виду. Розглядають схеми, графи, графіки, креслення, 

математичні вирази, формули тощо, причому знакові утворення та їхні 

елементи завжди задаються разом із тими законами (правилами), відповідно до 

яких ними можна оперувати. Вербальні моделі теж відносять до інформаційних 

моделей. Це моделі, отримані в результаті роздумів, умовиводів. Вони можуть 

так і залишатися уявними або бути виражені словесно. 

 Математичні моделі. Найважливішим видом знакового моделювання є 

математичне моделювання, коли моделі будуються (описуються) засобами 

математики й логіки. Математичні моделі поділяють на аналітичні та 

імітаційні. І ті, й інші можуть бути детермінованими й стохастичними 

(імовірнісними). Детерміновані математичні моделі не враховують впливу на 

об’єкт моделювання випадкових чинників, а стохастичні такий вплив 

враховують. 

 Аналітичні моделі створюються тоді, коли аналітичними залежностями 

можна повністю описати те, що моделюється. 

Для складних об’єктів, процесів чи явищ часто неможливо створити 

аналітичні моделі. Тоді, незважаючи на меншу точність, будуються імітаційні 

моделі, які імітують функціонування об’єктів, імітують процес чи явище. У цих 

моделях певні якості оригіналу описуються аналітичними залежностями, а для 

опису інших використовуються штучні прийоми з використанням 

обчислювальної техніки. Імітаційне моделювання реалізується шляхом 

уявлення окремих дій у вигляді самостійних блоків моделі зі «входом» та 

«виходом», у яких моделюється поведінка особистості або її відповіді на 

запитання за встановленим розподілом випадкової величини – реакції на 

запитання. 

 



3. Класифікація моделей за ознаками 

Моделі класифікують за різними ознаками: 

- за формою представлення моделей: логічні, математичні, 

предметні; 

- за природою модельованих явищ: механічні, геометричні, фізичні; 

- за завданнями моделювання: управлінські, ситуаційні, економічні; 

- за ступенем точності: близькі, точні; 

- за обсягом відображених у моделі якостей оригіналу: повні, 

неповні; 

- за відтвореними властивостями об’єкта-оригіналу: структурні, 

функціональні; 

- за способом подання (матеріальні (предметні) та інформаційні); 

- за галузями використання (навчальні, дослідницькі, ігрові); 

- за фактором часу: статичні та динамічні. 

  

Відповідно до того, що мета моделювання в загальному випадку може 

бути теоретичною й практичною, моделі також розділяються на два види: 

- пізнавальні; 

- прагматичні. 

Пізнавальні моделі є формою організації й представлення знань, засобом 

з’єднання нових знань із наявними, тому при виявленні розбіжностей між 

моделлю й реальністю постає завдання усунення цієї розбіжності за допомогою 

зміни моделі. 

Прагматичні моделі є засобом керування, організації практичних дій, 

способом представлення зразково правильних дій, тобто еталонів чи їхніх 

результатів. Фактично вони є робочим представленням цілей. 

Призначення прагматичних моделей полягає в тому, щоб при виявленні 

розбіжностей між моделлю й реальністю розробити способи й засоби для зміни 

реальності так, щоб наблизити реальність до моделі. Можна сказати, що 

прагматичні моделі ніби відіграють роль деякого стандарту чи зразка, під який 



підлашто- вується як сама діяльність, так і її результат. 

Прикладами прагматичних моделей можуть бути плани й програми дій, 

статути організацій і кодекси законів, нормативна база, технологічні схеми 

різних організаційних операцій, алгоритми, робочі креслення й шаблони, 

параметри добору й технологічні допуски тощо. 

 

4. Основні етапи створення моделей 

Світова практика виробила певний порядок розробки моде- лей. 

Найдоцільніше застосовувати такий процес їхньої побудови (етапи): 

- постановка завдання; 

- формування моделі; 

- перевірка моделі на достовірність; 

- використання моделі; 

- відновлення моделі. 

Постановка задачі. Перший і найважливіший етап побудови моделі, 

здатний забезпечити правильне рішення управлінської проблеми, полягає в 

постановці задачі. Правильне використовування математики або комп’ютера не 

принесе ніякої користі, якщо саму проблему не буде точно діагностовано. 

Побудова моделі. Після правильної постановки задачі наступним етапом 

процесу передбачена побудова моделі. Розробник повинен визначити головну 

мету моделі, які вихідні нормативи або інформацію передбачається одержати, 

використовуючи мо- дель, щоб допомогти керівництву вирішити проблему, що 

стоїть перед ним. На додаток до встановлення головних цілей, фахівець із 

науки управління повинен визначити – яка інформація потрібна для побудови 

моделі, що задовольняє цим цілям  і видає на виході потрібні відомості. 

Перевірка моделі на достовірність. Після побудови моделі її слід 

перевірити на достовірність. Один з аспектів перевірки полягає у визначенні 

ступеня відповідності моделі реальному світу. Фахівець із науки управління 

має установити – чи всі істотні компоненти реальної ситуації вбудовані в 

модель. Це, звичайно, може виявитися непростою справою, якщо задача 



складна. Перевірка багатьох моделей управління показала, що вони 

недосконалі, оскільки не охоплюють усіх релевантних змінних. Природно, чим 

краще модель відображає реальний світ, тим вище її потенціал як засобу 

надання допомоги керівнику в прийнятті правильного рішення, якщо 

припустити, що модель не дуже складна у використанні. 

Другий аспект перевірки моделі пов’язаний зі встановленням ступеня, у 

якому інформація, одержана з її допомогою, дійсно допомагає керівництву 

вирішити проблему. 

Використання моделі. Після перевірки на достовірність модель готова до 

використання. Якщо моделі науки управління створюються фахівцями штабних 

служб (а так зазвичай і буває), лінійні керівники, для яких вони призначені, 

мають брати участь у постановці задачі та встановленні вимог за інформацією, 

одержаною з моделі. Тоді, згідно з дослідженнями, застосування моделей 

збільшується на 50 %. Крім того, таких керівників слід навчити 

використовувати моделі, пояснивши, як модель функціонує, які її потенційні 

можливості й обмеження. 

 Оновлення моделі. Навіть якщо використання моделі виявилося 

успішним, майже напевно вона вимагатиме оновлення. Керівництво може 

виявити, що форма вихідних даних не ясна або бажані додаткові дані. Якщо 

цілі організації змінюються таким чином, що це впливає на критерії прийняття 

рішень, модель необхідно відповідним чином модифікувати. Аналогічним 

чином, зміна в зовнішньому оточенні – наприклад, поява нових споживачів, 

постачальників або технології – може знецінити припущення й початкову 

інформацію, на яких ґрунтувалася модель при побудові. 

Основні елементи моделей – це: 

1) цілі освіти; 

2) зміст освіти; 

3) засоби й способи здобуття освіти; 

4) форми організації освітнього процесу; 

5) реальний освітній процес як єдність навчання, виховання й 



розвитку людини; 

6) суб’єкти та об’єкти освітнього процесу; 

7) освітнє середовище; 

8) результат освіти, тобто рівень освіченості людини в певному 

навчальному закладі. 

Існують три основних аспекти в діяльності суб’єкта, який створює ту чи 

іншу модель об’єкта пізнання: пошуково-пізнавальний, логіко-прагматичний та 

управлінський. 

Структуру діяльності зі створення й використання моделі об’єкта, що 

пізнається, утворюють чотири основні дії (операції). Похідна дія – це виявлення 

джерел (носіїв) інформації про об’єкт, модель якого створюється (наприклад, 

виявлення очевидців автотранспортної пригоди, матеріальних її слідів, на базі 

яких і буде створюватися модель події, що пізнається, у разі, якщо 

розглядається механізм (картина) автотранспортної пригоди). Наступна 

операція аспекту діяльності щодо створення моделі – вилучення інформації з 

виявлених джерел. Залежно від характеру джерела інформації її вилучення 

здійснюється різними прийомами (допит очевидців та учасників модельованої 

події, огляд виявлених слідів (гальмування, слідів пошкодження на автомобілях 

і т. ін.)). 

 Щоб отримана інформація могла бути використана не лише суб’єктом 

моделювання, а й іншими особами, що будуть використовувати створену 

модель події як засіб її пізнання, вона повинна бути закріплена, а за 

необхідності й перетворена. 

Із цього моменту ідеальна модель, модель-образ, що сформувалася у 

свідомості суб’єкта моделювання, починає трансформуватися в модель 

матеріально фіксовану. При цьому спосіб матеріальної фіксації інформації 

визначає конкретний вид моделі, що одержується. На змістовному рівні 

пізнання модельованого об’єкта це будуть знакові моделі, основний зміст яких 

звичайно висловлюється за допомогою письмових знаків та кількісних 

характеристик окремих параметрів модельованого об’єкта або процесу. 



Поряд із цим, до структури таких моделей часто вводяться додаткові 

елементи у вигляді фотографічних  зображень, відеота звукозапису, планів, 

схем, креслень тощо, що за своєю суттю теж є моделями конкретних об’єктів 

пізнання чи їхніх фрагментів і входять до загальної інформаційної моделі 

модельованого об’єкта пізнання. 

 

5. Функції моделей 

У результаті моделювання створюється проміжний об’єкт знання – 

модель, що в пізнавальному процесі виконує ряд функцій: заміщення 

модельованої системи; інформаційну; гносеологічну; формалізаційно-

алгоритмічну; доказово-ілюстративну. 

Функція заміщення проявляється в тому, що правильно створена модель 

здатна (у певних межах) виступати як об’єкт пізнання, а дані, отримані в 

результаті її дослідження, – переноситися  на об’єкт-оригінал. 

Передумовою цього служить те, що науково-теоретичною базою 

моделювання є теорія подібності. При дотриманні умов подібності створюваної 

системи об’єкту-оригіналу модель здатна виступати і як засіб, і як об’єкт 

дослідження. 

Інформаційна функція моделі полягає в тому, що вона не лише 

відображає похідну інформацію про об’єкт пізнання, але й дозволяє дістати 

нову, вивідну інформацію про нього, бо в основі будь-якого виду й способу 

моделювання лежать прийоми перетворення інформації. 

Використовуючи відповідний математичний апарат, якісні 

характеристики об’єкта пізнання, уявляється можливим доповнити його 

кількісними характеристиками, що сприяє поглибленню пізнання, його руху від 

явища до сутності більш високого порядку. У підсумку реалізується 

найважливіша риса суто наукового пізнання – єдність якісного й кількісного 

аналізу інформації, що характеризує об’єкт дослідження. 

Гносеологічна функція моделі полягає в тому, що вона виступає як 

єдність протилежних сторін пізнання – абстрактного та конкретного, логічного 



й чуттєвого, ненаочного  й  наочного. Якщо у теоретичному мисленні 

здебільшого виступає одна сторона, а в чуттєвому сприйманні та спостереженні 

– інша, то в моделі обидві ці сторони пов’язані в одне ціле. 

Таким чином, при дослідженні будь-якого об’єкта освіти, як і в будь-

якому пізнавальному процесі, моделювання виконує функцію зв’язуючої ланки 

між теорією та практикою, є ефективним інструментом дослідження, а модель, 

як його результат, – важливу гносеологічну функцію. Крім того, гносеологічне 

значення моделювання в пізнанні проявляється й у тому, що модель є вузловим 

пунктом процесу руху думки від менш повного знання до більш повного, від 

пізнання менш глибокої до пізнання більш глибокої сутності явищ. В одному 

відношенні модель виступає як вторинний об’єкт дослідження, у другому – як 

засіб його фіксації. 

Функції формалізації об’єкта та алгоритму його дослідження 

проявляються при використанні математичного апарату та засобів 

обчислювальної техніки для аналізу складних об’єктів. Глибина відбиття 

моделлю дійсності залежить також від цілей її побудови. 

Як показує аналіз управлінської діяльності, поряд із розглянутими вище, 

модель може виконувати функцію допоміжно-ілюстративної інформації. Багато 

в чому це визначається видом моделі, умовами та завданнями її отримання. 

  

6. Умови допустимості моделювання 

До умов допустимості моделювання в освіті відносяться наступні. 

1. Об’єктивність, науковість та допустимість. 

Ці поняття тісно пов’язані з поняттям істинності. Що слід розуміти під 

істинністю моделі? Якщо істинність узагалі – це відповідність наших знань 

об’єктивно дійсності, то істинність моделі означає відповідність моделі об’єкту, 

а неправильність моделі – відсутність такої відповідності. 

При побудові моделей завжди свідомо відволікаються від деяких сторін, 

якостей і відношень, через що заздалегідь припускається незберігання схожості 

між моделлю й оригіналом. Так, планетарна модель  атома  Pезерфорда  



виявилася істинною в рамках дослідження електронної структури атому, а 

модель Дж. Томпсона виявилася помилковою, тому що її структура не 

співпадала з електронною структурою. Істинність – властивість знання, а 

об’єкти  матеріального світу не істинні, не помилкові, а просто існують. 

Чи можна говорити при істинність матеріальних моделей, якщо вони – 

речі, що існують об’єктивно, матеріально? Це питання пов’язане з іншим: на 

якому підґрунті можна вважати матеріальну модель гносеологічною подобою? 

У моделі реалізовані подвійного роду знання: 

1) знання самої моделі як системи, що створена з метою відтворення 

якогось об’єкта; 

2) теоретичні знання, за допомогою яких модель була побудована. 

Щодо теоретичних міркувань та методів, які лежать в основі побудови 

моделі, можна ставити питання про те, наскільки правильно й повно конкретна 

модель відображає об’єкт. У такому разі виникає думка про порівняння будь-

якого створеного людиною предмета з аналогічними природними об’єктами та 

про істинність цього предмета. Але це має смисл лише у тому випадку, якщо 

подібні предмети створюються зі спеціальною метою зобразити, скопіювати, 

відтворити визначені ознаки природного предмета. 

 Більш важливий аспект пов’язаний із роллю  моделювання  у 

встановленні істинності тієї чи іншої форми теоретичного знання 

(аксіоматичної теорії, гіпотези тощо). Тут модель можна розглядати не лише як 

знаряддя перевірки того, чи дійсно існують такі зв’язки, відношення, 

структури, закономірності, які формулюються в цій теорії та виповнюються в 

моделі. Успішна робота моделі є практичним доказом істинності теорії, тобто 

це частина експериментального доказу істинності цієї теорії. 

2. Простота, доступність та ефективність. При дослідженні, як 

правило, застосовуються нескладні й доступні методи моделювання (макети, 

фотографії, звуко- та відеозапис і та ін.). 

3. Безпека застосування. Часто необхідно моделювати процеси, 

пов’язані з небезпекою для оточуючих. Але виготовлення та дослідження 



моделей допустимо, якщо це не загрожує життю й здоров’ю колективу, а також 

не завдає шкоди громадському та особистому майну. 

4. Етичність, тобто відповідність цього методу пізнання моральним 

нормам суспільства. 

5. Законність. Сам по собі будь-який метод пізнання не може бути 

законним чи незаконним, якщо це справді науковий метод пізнання. Законними 

чи незаконними можуть бути шляхи,  форми й цілі застосування цього методу. 
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Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

Лекція 2. 

Тема 3. 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 «нова- ція». 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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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 %). 



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 

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) 

 



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 

 

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 (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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Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

Лекція 4.  

Тема 7. Модель початкової освіти НУШ  

План  

1. Концепція Нової української школи 

2. Державний стандарт початкової освіти 

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

 

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). 
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Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

Лекція 5 
Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в освітньому процесі нової 

української школи. 

План 
1. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи як педагогічна проблема 

2. Найбільш поширені стратегії критичного мислення 



 

1. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи як педагогічна проблема 
 

      Зміни, які відбуваються в сучасному українському освітньому середовищі і віддзеркалюють 

тенденції розвитку світової освіти, вимагають від вчителів переорієнтації навчально-виховного 

процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного 

суспільства, якому притаманна динаміка соціального прогресу, прискорене зростання 

інформаційного потоку. За експертними прогнозами, 2020 року найбільш затребуваними на ринку 

праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 

працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі. Але українська школа не готує 

до цього. Як і 10, 20, 50 років тому, пересічний український школяр здобуває в школі певні знання. За 

останні роки обсяг знань збільшився, як і значно зріс загальний інформаційний потік у світі. Учні 

спроможні лише відтворювати знання, проте часто не набувають уміння застосовувати їх для 

розв’язання життєвих проблем. 

Щодня перед нами виникає море проблем. Деякі з них неважливі, а деякі мають важливий вплив на 

наше життя і свідомість. Нас атакують так багато проблем, що неможливо одразу прийняти ідеальне 

рішення одразу. Та існує багато технік, які допоможуть поліпшити шанси. І особливо ефективною 

технікою є критичне мислення. Це спосіб підходу до проблеми, що дозволяє нам проаналізувати 

ситуацію, виявити приховані проблеми і прийняти правильне рішення. В таких умовах  

пріоритетними стають здатність і готовність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і 

переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати 

свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко,  динамічно і самостійно. Ці завдання є 

актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування 

критичного мислення. Йдеться про виховання інтелекту творчої і незалежної особистості, здатної на 

критично-конструктивне бачення себе, навколишнього світу і своєї ролі в ньому. Критичне мислення 

є не тільки наслідком демократичного способу життя, але й чинником його формування. НУШ  має 

відігравати важливу роль, допомагаючи молодим людям стати поінформованими, активними, 

самостійними і творчими особистостями, здатними адаптуватися до стрімких змін у світі. 

Формування такої особистості вимагає нових підходів до навчання. Тому оновлення форм організації 

навчально-виховного процесу у НУШ визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики 

у розвитку освіти. Наскрізними компетентностями НУШ є: критичне та системне мислення, 

творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, вирішувати проблеми. Іншими словами, учні мають стати тими, хто критично мислить і 

вчиться.  

 „ Життя – вічна наука”, – говорить народна мудрість. Реалії сьогодення ще раз підтверджують це. 

Великі соціальні зміни впливають на школу, вчителя і ставлять  перед ними завдання  нового змісту. 

Учитель НУШ повинен створити оптимальні умови для розвитку і навчання особистості, яка здатна 

втілювати оригінальні ідеї, критично мислити, приймати нестандартні рішення. Надто складно 

передбачити майбутнє наших дітей, покладаючи на школу завдання забезпечити їх знаннями на все 



життя. Нестабільність світу, інтенсивність соціально-економічних і технологічних змін зумовлюють 

потребу вчитися впродовж життя. Тому в сучасній школі головне завдання вчителя – не накопичення 

дитиною інформації, а засвоєння нею інтелектуальних технік, які є складовими культури і 

невід’ємною частиною змісту освіти. Головним у навчанні має бути інтерес, розвиток пізнавальної 

активності школярів, формування в них позитивного ставлення до навчання і результатів своєї праці. 

Щоб знайти своє місце в житті, випускник сучасної школи повинен володіти такими навичками:  

 гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях;  

 самостійно і критично мислити;  

 уміти бачити і формулювати проблему (в особистому, професійному, суспільному плані), 

знаходити шляхи раціонального її вирішення;  

 усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в оточуючому 

середовищі;  

 бути здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити;  

 уміти працювати з інформацією (збирати потрібні факти, аналізувати їх, робити необхідні 

узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання, 

встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки, 

використовувати їх для вирішення нових проблем);  

 бути комунікабельним, уміти працювати в команді;  

 уміти самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, формуванням моральних 

якостей, свого культурного рівня.  

Ці навички потрібні всім: учневі на уроці, вчителеві в класі, менеджерові, лікареві, студенту, 

господині на кухні, покупцеві в супермаркеті, громадянинові на виборчій дільниці. Критичне 

мислення допомагає нам навчатися завдяки тому, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо на смак, 

нюхаємо, торкаємося, робимо, і вчить вдумливо читати, висловлювати думки вголос та на папері, 

формує самооцінку й самоповагу. Учням подобаються ті види навчальної діяльності, які дають їм 

матеріал для роздумів, можливість виявляти ініціативу та самостійність, потребують розумового 

напруження, винахідливості та творчості. Кожна дитина має до чогось певні здібності. Завдання 

вчителя – відшукати найменші пагінці таланту дитини і розвивати їх. Адже в майбутньому трудовому 

житті учням стануть у пригоді міцна пам’ять, гостре око, хороший смак, образне мислення. Ще 

Конфуцій говорив: „ Навчання без міркування – марна праця”. Головне пам’ятати, що критичне 

мислення – це не критика недоліків, а вміння визначити проблему і виробляти оптимальну стратегію 

її розв’язання.  

На думку Гордона Драйдена та Джаннетт Вос дві речі повинні сформувати основу шкільної 

освіти і бути присутніми на всіх інших курсах: учіння тому, як вчитися, і навчання тому, як мислити. 

Критичне мислення – це складний процес, який починається із залучення інформації, її критичного 

осмислення та закінчується прийняттям рішення. 

Орієнтування учнів на критичне осмислення себе, свого образу, своїх вчинків залежить від 

уміння педагогів пов’язувати навчальний матеріалу з проблемами, які хвилюють учнів певної школи, 



віку, класу. Критичне мислення – це здатність людини самостійно аналізувати інформацію, вміння 

бачити помилки або логічні порушення у твердженнях партнерів, аргументувати свої думки, 

змінювати їх, якщо вони неправильні, розпізнавати пропаганду. Цілком природно, що відповідно до 

вікових особливостей школярів ці аспекти критичного мислення спрощуються або ускладнюються.  

     Якщо традиційна система передбачає, що учень повинен засвоїти матеріал і після цього все робити 

згідно з вивченими правилами, то технологія розвитку критичного мислення вчить, що правил на всі 

випадки життя не створено. Потрібно мислити і до того ж самостійно. Не помиляється лише той, хто 

нічого не робить. Якщо людина мислить, приймає рішення і виконує їх, вона може помилятися. 

Помилка стає лише одним з варіантів навчання, а негативний результат сприймається теж як 

результат, який допомагає у пізнанні світу. Він анітрохи не гірший, ніж позитивний. Учні так само 

ставлять собі певні цілі, але по-іншому реагують на їх досягнення або провали. Досягнення мети не 

породжує творчої депресії. Коли ж мета не досягається, то переглядаються і коригуються методи її 

досягнення. Тому технологія розвитку критичного мислення повністю співзвучна з інноваційним 

навчанням. Вона ґрунтується на творчому партнерстві учителя й учня і орієнтована на розвиток в 

школярів аналітичного підходу до будь-якого навчального матеріалу, що сприяє розвитку творчого та 

критичного мислення.  

Важливою характеристикою технології є те, що в ній представлено систему роботи на двох 

рівнях. З одного боку, необхідно опрацювати програмовий матеріал, зміст того чи іншого предмета, а 

з іншого – треба вчити школярів учитися, показувати їм, у чому полягає, як здійснюється процес 

набуття знань. В технології значна увага приділяється формуванню вміння розмірковувати про те, як 

відбувається цей процес, вміння мислити про своє мислення. Саме це робить учнів мислячими 

людьми, які здатні сприймати нові ідеї, усвідомлювати їх і застосовувати на практиці. Методи і 

прийоми, які застосовує вчитель у технології критичного мислення, можуть суттєво посилити 

формування й розвиток тих компетенцій, які визначено як основні цілі шкільного навчання НУШ. 

Передусім це компетенції, пов’язанні з потребою та вмінням здобувати, аналізувати та застосовувати 

інформацію; з необхідністю брати на себе відповідальність, спільно приймати рішення, керуючись 

демократичними засадами. 

У ХХІ столітті бути успішним означає вдосконалювати навички роботи з людьми, такі як 

комунікація і співпраця. Ці навички комп’ютер повністю відтворити не може, отже, виходить, що 

вчителі в майбутньому мають бути експертами в сприянні соціальній складовій навчального процесу. 

Суспільні навички вже стали характеристиками, яких вимагає більшість працедавців. Дослідження, 

проведене Національною асоціацією коледжів та працедавців США  у 2015 році, показало, що замість 

вимог, пов’язаних з рівнем знань, три найпоширеніші навики, необхідні під час прийняття на роботу, 

це: 

 здатність працювати в команді; 

  здатність приймати рішення та вирішувати проблеми; 

 здатність ефективно спілкуватися з іншими співробітниками та з людьми, що не належать до 

персоналу організації. 



Аналіз роботи за освітньою програмою ЧПКМ показав, що завдяки інтерактивним стратегіям 

вдалося „розв’язати язичок” замкнутим, малоактивним учням. Робота в групах пробуджує бажання 

брати хоч маленьку участь у роботі колективу. Учні починають думати, аналізувати, висловлюватись. 

Вони знаходять у своїх маленьких голівках такі зернини, які дадуть паростки майбутньому врожаю. 

Повага до думки однокласника, незважаючи на те, правильна вона чи ні, дає можливість бути 

почутим, бути зрозумілим. А якщо немає осуду чи висміювання з боку вчителя й однокласників, то 

це стимулює до переосмислення або повної зміни своєї думки. Часто тему уроку учні визначають і 

формулюють самі на основі самостійно зроблених висновків. Вони не бояться припуститися 

помилки, бо бажання самому виправити її домінує над страхом. Таким чином формується критично 

мисляча особистість. Розвиток критичного мислення – мета довготривала. Початкова школа – це 

лише перший крок на шляху до цієї мети. Тому не варто чекати швидких результатів і великих 

успіхів одразу.  

Запропонована методична система містить концептуальну базу, яку можна реалізувати в будь-

якому класі під час викладання будь-якого предмета. Щоб навчити учнів мислити критично, треба, 

щоб учитель усвідомив необхідність активної участі учнів у процесі навчання. Дуже часто в наших 

школах учні пасивно сидять на уроках, слухаючи учителів, механічно записують, а потім бездумно 

відповідають на запитання, повторюючи все те, що їм надиктував учитель. Вони розглядають знання 

як щось застигле, що треба просто вкласти собі в голову. Такі учні не будуть мислити критично, доки 

вчитель не створить творчої атмосфери, яка сприятиме активному залученню учнів до процесу 

навчання. А для цього треба дозволити учням вільно розмірковувати, робити припущення, 

висловлювати свої судження. Коли діти повірять, що їхні думки цінні, а те, що вони думають, 

говорять, є важливим не тільки для них самих і кожному з них дозволено сказати: „Я не згоден”, „Я 

думаю інакше”, – тоді вони зможуть повністю включитися в процес критичного мислення і стануть 

готовими взяти відповідальність на себе за власну думку. 

Ми бачимо, що в НУШ змінюються пріоритети цілей навчання. На перший план висувається 

його розвиваюча функція, культ самостійності і нестандартності думки, який стимулює розвиток 

пізнавальної активності дітей. Стародавня китайська приказка стверджує: „Я слухаю – і забуваю, 

бачу – і запам’ятовую, роблю – і розумію ”. Сьогодні у школі в основному реалізується перше, дуже 

мало другого, на жаль майже відсутнє третє. У навчанні цінна не лише сама істина, але й сам процес 

її здобування, пошуку, спроби, помилки, усвідомлення прийомів розумової роботи – тобто все, що 

розвиває творчу думку школяра, привчає їх мислити і діяти самостійно.  

 Проте існує низка умов, які вчителю необхідно створити у класі для того, щоб учні успішно 

залучились до процесу критичного творчого мислення. Отже, для стимулювання критичного 

мислення учнів вчителю необхідно: 

 виділити час та забезпечити можливості для застосування критичного мислення; 

 дозволити учням вільно розмірковувати; 

 сприймати різноманітні ідеї та думки; 

 сприяти активному залученню учнів до процесу навчання; 



 створити для учнів сприятливу атмосферу, у якій неможливими стали б насмішки; 

 висловити віру в здатність кожного учня породжувати критичні судження; 

 цінувати критичні міркування учнів. 

Водночас учні повинні: 

 розвивати впевненість у собі і розуміння цінності власних думок та ідей; 

 брати активну участь у навчальному процесі; 

 ставитися з повагою до різноманітних думок; 

 бути готовими породжувати і відкидати судження. 

Програма „Читання та письмо для розвитку критичного мислення” пропонує цілий арсенал 

прийомів (стратегій), які умовно можна поділити на дві групи: короткі (малі) та модальні (великі). 

Малі стратегії можна використовувати на різних етапах уроку. Більше того, їх можна 

використовувати в структурі традиційного уроку. Модальні стратегії передбачають для реалізації 

великий проміжок часу й розраховані на цілий урок. 

 Завдання вчителя НУШ – відібрати зі своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, 

модернізувати, трансформувати навчальний процес так, щоб забезпечити його дослідницький, 

пошуковий характер. Такий підхід сприятиме розвитку мислення, розумових творчих здібностей 

учнів. Перехід до особистісно орієнтованого навчання і виховання спонукає вчителя на пошук таких 

видів діяльності, форм, методів та засобів навчання, які б забезпечували повноцінний розвиток 

здібностей, потреб та інтересів кожного учня в усіх сферах їхньої діяльності. Тому поряд із 

традиційними методами навчання доцільно використовувати новітні, які б забезпечували 

взаємозв’язок через створення на уроці мікроклімату, який ґрунтується на принципах співпраці, 

залучення учнів до дослідження проблем, вивчення суперечливих питань за допомогою критичного 

аналізу. Сьогодні неможливо навчати учнів традиційно. Адже у центрі навчально-виховного процесу 

має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння міркувати, обґрунтовувати свої думки, 

спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. 

Які ж переваги уроків, побудованих за технологією розвитку критичного мислення?  

По-перше, діти почали легко й вільно висловлюватись, аналізувати, аргументувати думки; 

критично сприймати різну інформацію, почали складати змістовні тести; писати гарні твори; вивчати 

та засвоювати матеріал (навіть складний для розуміння) одразу на уроці. 

По-друге, знання, здобуті самостійним шляхом, виявились глибшими та міцнішими. 

По-третє, критичне мислення докорінно змінило погляди; додало сили та впевненості. Учні 

перестали боятись і сумніватись, почали творчо розкриватись і на все дивитись по-іншому: глибше, 

впевненіше, оптимістичніше. 

Технологія розвитку критичного мислення передбачає значно більшу самостійність учнів у 

навчанні. Завдання вчителя вбачається не в тому, щоб пояснювати матеріал, а в тому, щоб 

підготувати учнів до сприйняття нового. Технологія пропонує детально розроблену систему методів і 

прийомів, які дозволяють активізувати попередній досвід, наявні знання учнів. Далі учні мають 

працювати самостійно, обговорювати матеріал у парах, невеликих групах, розказуючи класу про 



результати своєї роботи. Роль вчителя у цьому процесі залишається дуже важливою. Він мусить 

допомогти учням повноцінно засвоїти матеріал, дбати про формування пізнавальної самостійності, не 

перебирати на себе розв’язання проблем, які неминуче з’являються в школярів у разі самостійного 

опрацювання матеріалу.  

„ Роби, як ми, роби краще нас” – ось девіз уроків з використанням технології критичного 

мислення. Створення ситуації успіху, віра в дитину та врахування її індивідуального стилю 

діяльності найбільш продуктивно впливає на мотивацію навчальної діяльності учнів, які згодом діють 

за сценарієм „ переможця”. А саме: „Я сьогодні кращий, ніж учора!” Тільки таким чином можна 

забезпечити умови для повноцінного розвитку особистості, формування в неї творчого критичного 

мислення. 

Застосування технології розвитку критичного мислення – один із шляхів виховання 

активної особистості, що може взяти на себе ініціативу і діяти у межах правового поля. Це засіб 

формування критичного мислення і водночас розвитку творчих здібностей дитини. 

 Результативність моєї роботи за цією технологією підтверджується тим, що, закінчивши 

початкову школу, учні: 

 не втрачають бажання добре вчитися, вміють вчитися, вірять у свої сили; 

 володіють навичками роботи в парах і групах; 

 вміють самостійно працювати на уроці; 

 віддають перевагу виконанню творчих робіт ; 

 володіють критичним мисленням; 

 не бояться висловлювати свою думку.  

 Оскільки вчитель виступає в ролі організатора всіх видів діяльності учня як компетентний 

консультант, коуч, помічник, його професійні вміння повинні бути спрямовані не тільки на суто 

дидактичні аспекти (викладання матеріалу, контроль його засвоєння тощо), а й на системну 

діагностику діяльності учнів, їх інтелектуального і творчого розвитку, їх фізичного і морального 

здоров’я.  

Особливо хочеться підкреслити, що для впровадження методичної системи не потрібно жодних 

додаткових умов, що створюються у школах спеціально для опанування новітніх технологій. Єдина 

необхідна умова для роботи над цією технологією – це бажання вчителя працювати творчо, по-

сучасному, що сприяє досягненню найбільш позитивних результатів складного процесу навчання. 

Технологія розвитку критичного мислення є однією з інноваційних педагогічних технологій, що 

відповідає вимогам реформування освіти України, увага переноситься на процес набуття школярами 

знань, умінь, навичок, життєвого досвіду, які трансформуються в життєві компетентності учнів. 

2.  Найбільш поширені стратегії критичного мислення: 

1.Стратегія  „ Кубування ”. 

Кубування є методом навчання, який полегшує розгляд теми з різних сторін, один із методів 

навчання, що полегшує всебічний розгляд теми. Слід провести через кубик слово. Це може бути 

літературний термін, визначення або якась інша назва. Дуже важливо кубування застосовувати до 



того, що вже добре відомо учням. Його можна використовувати на стадії актуалізації чи рефлексії.  

Цей підхід передбачає використання кубика із написаними на кожній грані вказівками щодо 

напрямку мислення або письма. 

Наприклад, можливі такі вказівки на гранях куба: 

1. Опиши це (колір, форма, розміри). 

2. Порівняй це (на що це схоже? від чого це відрізняється? ). 

3. Підбери асоціації (про що змушує думати? що спадає на думку? ). 

4. Проаналізуй це (скажіть, яким чином це зроблено? ви це знаєте? ви можете це вигадати? ). 

5. Як його використати (знайти застосування; яким чином це можна застосувати? ). 

Запропонувати аргументи „ за” або „ проти” цього (що в ньому доброго чи поганого? займіть певну 

позицію, використайте повний діапазон аргументів).  

2. Стратегія  «Сенкан» . 

Сенкан – це форма вільного вірша з п’яти рядків, що синтезує інформацію, яку отримали під 

час вивчення нового матеріалу. Цей вид роботи використовується як інструмент, щоб спонукати учня 

до розмірковування над темою. Сенкан - це п’ятирядковий неримований вірш із 11-12 слів, який 

складається за такими правилами: 

1-ий рядок – тема (іменник, який є темою сенкану); 

2-ий рядок – записується два слова, прикметники, які є означеннями теми; 

3-ий рядок – дія (3 дієслова), пов’язані з темою; 

4-ий рядок – фраза з чотирьох слів, яка виражає ставлення до теми, висловлюється розуміння 

теми; 

5-ий рядок – записується одне слово, іменник – синонім (висновок) до теми. 

Учням можна запропонувати формулу діяльності зі складання сенкану. 

Тема (іменник).  

Опис (два прикметники).  

Дія (три дієслова).  

Відношення (фраза-чотири слова).  

Перефразування змісту (одне слово).  

3. Стратегія «Читаємо та запитуємо».  

   Запитання – це форма мислення, в якій виражена потреба в інформації. Мислення високого рівня – 

вміння ставити питання по суті. Саме з метою розвитку критичного мислення треба навчити дітей 

ставити питання, які своєрідною «потаємною лабораторією процесу пізнання». В.О.Сухомлинський 

неодноразово підкреслював, що досвідчений учитель робить усе, щоб у дітей виникли запитання, щоб 

вони вміли запитувати про те, що їх цікавить. 

 «Добивайтесь того, - радив відомий педагог, щоб учні ваші  побачили, відчули незрозуміле – щоб 

перед ними постало запитання.  Якщо вам удалося цього досягти, - маєте половину успіху». Школа 

повинна вчити дитину не лише відповідати, вона має навчити учня запитувати, оскільки вміння 

запитувати – це здатність відділяти відоме від невідомого, визначати об’єкт пошуку, це інструмент, 



за допомогою якого учень пізнає світ. Ефективному формуванню вміння запитувати сприяють вправи 

на відгадування за допомогою запитань предмета, задуманого вчителем. Вчитель каже:  «Відгадайте 

предмет, який я задумала. Для цього ви повинні поставити мені декілька запитань, які допоможуть 

вам відгадати цей предмет». Необхідно вчити учнів запитувати про суттєві ознаки предмета, стежити 

за тим, щоб кожне наступне запитання звужувало рамки пошуку. Вчитель має привертати  увагу 

учнів до тих запитань, які мають пізнавальне значення.  

4. Стратегія « Діаграма (кола) Вена». 

Діаграма Вена будується на двох або більше великих колах, які частково накладаються одне на 

одне так, що посередині утворюється спільний простір. Інформація, що стосується кожної проблеми 

заноситься в окреме коло, а в спільну частину записується інформація, що стосується всіх виділених 

складових. Дана стратегія може використовуватися на етапі перевірки домашнього завдання, 

усвідомлення змісту та закріплення. Варто пам’ятати, що важливим етапом роботи залишається 

синтез: пошук спільної площини для всіх виділених учителем кіл.  

Після двохвилинної самостійної роботи груп слід надати кожній групі слово для коментарів або 

ж можна зробити у класній кімнаті „галерею”, прикріпивши створені групові діаграми на стінах з їх 

подальшим оглядом. Застосування цього виду роботи допомагає учням глибше зрозуміти зміст 

виучуваного матеріалу, суть поняття, віднайти першопричини подій, проаналізувавши факти.  

5. Стратегія « Кероване читання або читання з передбаченням». 

Після ознайомлення з назвою тексту, його автором перед читанням ставимо учням питання, які 

дозволяють зробити припущення, про що саме буде текст (учні можуть висловлюватися, працюючи у 

парах чи групах). Текст розділяється на частини, і далі читати його учні будуть частинами. Зупинки 

бажано робити на найбільш цікавих місцях, щоб створити таємничу ситуацію очікування. Після 

читання це передбачення аналізується. 

 Учні навчаються розуміти текст, робити припущення, міркувати над змістом, порівнювати та 

оцінювати його. На дошці креслять таблицю і заповнюють її в ході читання. Прочитавши заголовок, 

учні роблять перше припущення, а вчитель записує його в таблицю. Далі читають першу частину 

тексту, відповідають на питання: „ Що відбулося? ” Пізніше обговорюють, які припущення були 

правильними (якщо треба, то зачитують докази з тексту).  

Можна пропонувати передбачення: 

 за прислів’ями; 

 за загадками; 

 за малюнком; 

 за ключовими словами; 

 за назвою твору. 

6. Стратегія «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися».  

Метод можна використати для того, щоб структурувати цілий урок. У процесі роботи учнів спочатку 

вчитель просить подумати над тим, що вони вже знають з теми цього уроку, поставити запитання з 



цієї теми та знайти відповіді на них.  

Теорія навчання наголошує, що активне навчання краще, ніж пасивне. Учні навчаються краще, коли 

вони: 

  пригадують те, що вже знають; 

  ставлять запитання; 

  підтверджують свої нові знання. 

 За допомогою цього методу вчитель змушує робити їх все це. Почніть, назвавши тему й попросивши 

учнів подумати, що вони вже знають із цієї теми. Перш, ніж запитувати  учнів, краще спочатку 

попросити їх попрацювати в парах і скласти список своїх ідей. 

7. Стратегія „ Перемішайтесь – Замріть – Об’єднайтесь в пари”. 

Дана стратегія допомагає вчителю залучити до обговорення чи навчання всіх учнів класу. Вона дає 

можливість кожному учневі висловити свою думку, поділитися з однокласниками своїми знаннями, 

повчити один одного. 

Вчитель дає завдання, учні вільно ходять по класу, коли чують команду вчителя: „Розійдіться”. 

Потім вчитель просить учнів зупинитися, об’єднатися в пари і обговорити разом проблему. „ Чи 

замислювалися ви над тим, що таке совість? Допоможіть відповісти на це питання”. Вчитель дає 

команду і учні починають рухатися по класу.  Вчитель дає команду „ Замріть”, діти тиснуть руку 

тому, хто стоїть найближче до них, об’єднаються з цим учнем у пару і діляться думками. Через 30 

секунд вчитель знову подає сигнал, діти проводять обговорення в нових парах. За цією стратегією 

учні можуть обговорювати та складати план розв’язання задачі на уроці математики.  

8. Проведення дискусій і дебатів. 

Досить актуальними на сьогодні методами формування критичного мислення є різні види 

дискусій і дебатів. Учень повинен вміти дискутувати, брати участь у дебатах, щоб уникнути 

нав’язування чужої думки. Із метою створення сприятливих умов для дискусій, у процесі яких 

відбувається розвиток критичного мислення, на обговорення треба виносити питання суперечливого 

характеру. Питання для дискусій повинні відповідати таким вимогам: 

 інформація, якої стосується диспут, має відповідати рівню знань, отриманих 

учнями на уроках; 

 питання повинні носити практичний характер і вимагати продуктивного рівня 

мислення; 

 питання повинні містити проблемність, тобто не мати заздалегідь з’ясованих 

правил рішення.  

 Щоб дискусія була відвертою й демократичною, необхідно створити в класі 

атмосферу довіри та взаємоповаги. Учні повинні знати правила ведення дискусії: 

 висловлюватися слід почергово; 

 не можна перебивати того, хто говорить; 

 критикувати слід ідеї, а не осіб, які їх висловлюють; 

 необхідно поважати всі висловлені думки (позиції); 



 сміятися можна лише над жартами; 

 не можна змінювати тему дискусії. 

9. Стратегія „ Поміч”. 

      Дана стратегія дозволяє учневі відстежувати своє розуміння прочитаного.  Учнів треба 

познайомити з маркувальними знаками і запропонувати їм під час читання ставити їх олівцем на 

полях тексту. Даний прийом вимагає від учнів не пасивного читання, а активного і уважного. Він 

зобов'язує не просто читати, а вчитуватися в текст, відстежувати власне розуміння в процесі читання  

тексту або сприйняття будь-якої іншої інформації. На практиці учні просто пропускають те, що не 

зрозуміють, а  в даному випадку маркувальний знак «?» зобов'язує їх бути уважними і відзначати 

незрозуміле. Цей прийом можна використовувати на будь-яких уроках. Позначки можуть бути 

такими: 

„V” – це я знаю; 

„+” – нова інформація; 

„–” – суперечить тому, що я знаю; 

„? ” – незрозуміла інформація. 

Потім діти заповнюють таблицю, коротко записавши до неї виділені на першому етапі 

положення. Таким чином, кожний учень виокремлює інформацію, яку він знав до уроку, отримав на 

уроці, яка для нього є незрозумілою.  Школярі вчаться читати вдумливо, виділяти ключові поняття, 

класифікувати отриману інформацію, формулювати своїми словами думки автора, побачити, що 

кожний сприймає одну й ту саму інформацію по-різному.  

Технологія розвитку критичного мислення допомагає готувати дітей нового покоління, які 

вміють розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. Практичне використання вправ з 

розвитку критичного мислення в початковій школі забезпечує такі позитивні зміни в учнів: 

 підвищується інтерес до навчання, учні проявляють активність на уроках; 

 виникає прагнення краще осмислити отриману інформацію, замість звичайного 

задоволення поверхневими поясненнями; 

 відбуваються позитивні зміни у критичному ставленні до своєї діяльності; 

 виробляється прагнення критично оцінити інформацію, дії інших; 

 розвивається пошукова спрямованість мислення; 

 зникає боязнь зробити помилку; 

 посилюється бажання уважно прислухатися до однокласників, спільно шукати шляхи 

вирішення навчальних проблем. 

 Отже, перед НУШ постає завдання виховати людину незалежну, вільну, здатну самостійно 

осмислювати явища навколишньої дійсності, відстоювати свою власну думку перед будь-ким і будь-

де. Цілком зрозуміло, що підвалини цих якостей повинні закладатися в початковій школі з перших 

років навчання дітей, а потім продовжувати розвиватися у середній школі та у вищому навчальному 

закладі. 

 



Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

Лекція 6. 

Тема   12.   Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   

школи  «Інтелект України» 

План 

 

Мета і завдання проєкту «Інтелект України» 

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.   
 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

Лекція 7. 

Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 

 

Принципи фінської освіти 
► Принцип довіри 

 

У центрі всієї системи фінської освіти — довіра та відповідальність. 

Наприклад, у старшій школі (10—12-ті класи) на три роки визначено три теми з 

біології: екологія, еволюція, біологія. Програми і власні курси вчителі пишуть 

самостійно, ураховуючи специфіку місцевості (природа, громада тощо). 

Програми й курси ніхто ніде не затверджує. Це відповідальністьучителя. Він 

самостійно розподіляє теми на три роки, доповнює їх власними курсами, 

приймає рішення як, коли і що учні будуть вивчати з його предмета. Це працює 

на всіх ланках шкільної освіти. Часто вчителі об’єднуються для обговорення 

програм, щоб можна було потім логічно скласти розклад. На запитання до 

директора, чи перевіряє він роботу вчителя, відповідь була: «Ні, вони отримали 

гарну освіту, добре знають, як потрібно працювати». 

Конкурс на професію «вчитель» — один із найвищих у Фінляндії. 

Професія вчителя одна з найпрестижніших у цій країні 

Батьки не втручаються в освітній процес, адже вони цілком довіряють 

школі й учителям. Вони можуть ініціювати екскурсію, благодійну акцію і це 



все. Спілкування з батьками відбувається через державну електронну систему, 

у якій розміщуються відомості про досягнення учня, його прогрес, зауваження. 

Особисто вчитель зустрічається з батьками або особами, які їх замінюють, та 

учнем у початковій школі — двічі на рік, із 7-го по 12-й клас — один раз на рік. 

Готуючись до цієї зустрічі, учні роблять самооцінку, її аналізує вчитель і після 

того відбувається розмова: які цілі ставилися, що вдалося, а що ні, чому, які 

плани на майбутнє. 

Учитель довіряє учневі. Урок математики в старшій школі: учні самостійно 

працюють із підручником (написаний учителькою, яка викладає), розв’язують 

задачі та приклади. Учителька підходить до тих, хто піднімає руку, щось 

пояснює. Помічаю, що три учні підходили до столу вчителя, на якому лежить 

великий зошит, і щось роздивлялися в ньому. Виявилося, що в зошиті містяться 

повністю розписані всі рішення сьогоднішнього уроку. Тобто ті учні, у яких не 

збігалися відповіді, могли підійти до столу й подивитися, де вони допустили 

помилку. Працюють як кому зручно: по одному, по парах або групами. Учні 

спілкуються, виходять із кабінету, повертаються. Руку піднімають лише тоді, 

якщо потрібне пояснення вчителя. На запитання, що робити, «якщо учні 

списують одне в одного», учителька відповіла: «Я їм довіряю. У них буде 

контрольна. Навіщо зараз списувати, якщо на контрольній вони не зможуть 

показати свої знання?». Уроки в старшій школі тривають по 75 хвилин — 

церішення педагогічного колективу школи. Кожна школа самостійно вирішує, 

скільки триватимуть уроки: 45, 75 або 90 хвилин. 

 
► Принцип самостійності 

Курси за вибором 

 

Новий матеріал учитель не пояснює. Чому? З першого класу дітей учать 

вчитися, бути самостійними, уміти виконувати інструкції. Що старша дитина, 

то більше часу виділяється на самостійну роботу. Кожна школа має курси за 

вибором, починаючи з початкової школи. Учні вчаться робити вибір, нести за 

нього відпо- відальність. Їх вчать бути відповідальним за своє навчання. Тому 

вчителі не стоять перед дошкою, пояснюючи новий матеріал, учнів вчать 

опановувати його самостійно, в класі організовується робота так, щоб усім було 

цікаво, щоб кожен отримав можливість відчути успіх і радість від навчання. 

Учитель повинен побудувати урок так, щоб це було доступно і учневі з високим 

рівнем навчальних досягнень, і учневі з низьким. Наша стара добра 

диференціація в дії. 

У початковій та середній школі частіше за все викладаються музика, спорт, 

мистецтво, друга іноземна мова, праця. У старшій школі на три роки курикулум 

видає 72 предм ти, із них 49 —обов’язкові, інші — за вибором. 

Починаючи з початкової школи, дітей вчать обирати свій освітній шлях. 

Звичайно, у початковій школі це відбувається з допомогою вчителя й 

батьків, у середній та старшій у школі є посада консультант (тьютор). Він 

допомагає обрати курси, подальше навчання після 9-го класу. У 7-х класах є 

курс «Як зрозуміти свої сильні сторони», у 8-му класі він стає більш 



профорієнтаційним, а в 9-му класі чітким — «Ким ти хочеш бути». Такі уроки 

відбуваються двічі на тиждень. Окрім того, дев’ятикласники мають можливість 

порадитися зі шкільним консультантом стільки разів, скільки цього 

потребують. 

Учитель повинен бути дуже гнучким, або Міф про уроки на вулиці 

Коли вчитель заходить у клас, то може статися так, що його запланована на 

сьогодні робота не відповідає психологічному настрою учнів. Тому учитель 

повинен переорієнтуватися і бути в змозі по-іншому провести навчальний день. 

Урок Sсiеnce у  3-му класі, який я відвідала, тривав 90 хв без перерви. На 

початку уроку — інструкція, потім — самостійна робота за допомогою 

планшетів і підручників, учитель лише підходить та щось підказує тим, хто 

просить. Кожен може встати, пересісти, тихо розмовляти, можна сісти на 

каримат посередині класу зі своїм шкільними приладдям і далі працювати там. 

Одна дівчинка вийшла з класу й сіла в коридорі. «Їй потрібно більше тиші для 

зосередження», — пояснив учитель. Два рази за 90 хв учитель привертав увагу 

дітей до себе та робив короткий інструктаж знову. Під кінець уроку завдання 

було виконано. Перерва — 30 хв, усі пішли надвір. Діти гуляють, ще й багато, 

але вони і вчаться. Є уроки надворі, це нормально, але це не означає, що вони 

лише там і відбуваються. Це міф. 

Учителі початкової школи також пишуть програми самостійно. Якщо 

вчитель бачить, що якась тема, наприклад для 1-го класу, «не пішла», він може 

її перенести на 2-й клас. 

 
► Принцип рівноправ’я 

 

Кожна дитина має право на освіту. Досягається це просто. Коли дитині 

виповнюється сім років, батьки або опікуни подають заявку в місцеві органи 

самоврядування, які вносять дані про дитину в загальнодержавну електрону 

систему. З того моменту можна відстежувати освітній рух учня протягом його 

навчання. 

Початкова та середня школа обираються за місцем проживання — дитині 

повинно бути зручно добиратися.Вступних співбесід або іспитів не існує. 

Старшу школу вже можна обирати, і кожний навчальний заклад встановлює 

свій поріг середнього балу для вступу до неї. Також рівноправ’я 

реалізовується завдяки тому, що фіни вважають, що всі діти обдаровані. Не має 

сильних або слабких дітей. Тому кожному потрібно дати можливість розкрити 

свої переваги та усвідомити недоліки; кожна дитина має право на підтримку 

вчителів. Кожен учитель має один день на тиждень, коли він залишається 

після уроків, щоб допомогти тому з учнів, хто цього потребує. 

У початковій школі учитель не лише вчить, а й стежить за тим, щоб у кожного 

учня (20—25 дітей у класі) був прогрес протягом року. Тому вчитель має план 

індивідуального розвитку дитини: розвиток певних навичок, потрібних для 

дитини (комунікація, самостійність, самооргані- зованість тощо). У середній 

школі — це класні керівники, які мають дві години на тиждень для такої роботи 

зі своїми учнями. 



У кожній школі існує підтримка учнів. Перший рівень: учень хворів і 

пропустив, йому надаються окремі уроки (іншій розклад), які він хоче 

наздогнати з допомогою вчителя (окремі вчителі). Потім учень знову 

переходить до своєї групи. Інтенсивна підтримка надається за узгодженням 

кількох учителів. Вони ухвалюють рішення для учнів, які потребують 

серйознішої допомоги з вивчення певних предметів. Вони формуються в групи, 

для них існує окремий розклад, окремі вчителі. Така підтримка може тривати 

кілька тижнів або місяців. Часто може надаватися для дітей емігрантів. 

Спеціальна підтримка надається тим, кому не допомогла інтенсивна. Але 

рішення вже при- ймає координатор з освіти в місцевих органах влади за 

клопотанням учителів школи. Діти з особливим потребами відвідують звичайні 

школи, але мають асистента, який їх постійно супроводжує. Учнів із початкової 

школи не лише вчать ставити запитання вчителеві та постійно тримати 

зворотний зв’язок. Після кожного уроку ті учні, які не зрозуміли тему, 

обов’язково говорять про це вчителеві. Завдання вчителя — вирішити це 

питання через додаткове заняття, організацію взаємонавчання, в 

інший спосіб… Адже кожен має право отримати високоякісну освіту. З одного 

боку, стимулювати та заохочувати відповідальність учня, з другого—

 підтримувати в його русі. 

 
► Принцип співпраці 

Управління школою — горизонтальне 

 

 

Директор, його заступник, консультанти, психолог, медичний працівник, 

класний керів- ник (щоразу інший) чи учитель, учень (у старшій школі) раз на 

тиждень обговорюють перспективи розвитку школи. 

Директор раз на рік зустрічається індивідуально з учителем та обговорює його 

досягнення за рік, плани на наступний навчальний рік, спільне бачення 

розвитку школи. Учителі об’єднуються в групи за напрямами: міжнародна 

співпраця, ІКТ, залучення учнів (для фінів дуже важливо залучати дітей до 

життя класу, школи і громади), благополуччя учнів і вчителів, інновації в освіті. 

Кожен учитель самостійно приймає рішення про потребу підвищення рівня 

кваліфікації. 

Курси (безкоштовні) є при університетах. Але до них потрібно подати 

своє портфоліо, лише тоді комісія університету ухвалить рішення про 

можливість безкоштовного підвищення рівня кваліфікації. Існують також 

платні курси, але це рішення вчителя. Школа може оплатити таке навчання, 

якщо директор бачить у цьому отребу. Заробітна плата підвищується лише за 

вислугу років. 
Зв’язки між початковою та середньою школою 

Учителі часто зустрічаються, спілкуються про дітей, їхні особливості і, коли 

учні після 6-го класу переходять до середньої школи, то вчителі середньої 

школи добре знають, хто до них приходить і як із ними працювати. 



Міф про домашні завдання 

Домашні завдання існують з 1-го по 12-ті класи. Під час проектної діяльності 

інших уроків не має: два дні, тиждень, вісім тижнів (кожна школа робить це по-

своєму) працюють лише за проектом. Учителі виконують роль тренера, 

тьютора, коуча, але не вчителя. Тобто вони не навчають, а допомагають учням 

самим учитися. Проекти реалізовуються, починаючи з по- чаткової школи. 

Тема проектів — це окрема розмова, бо є певні алгоритми, наукові підґрунтя, 

відпрацьовані вже практики. 

Оцінювання у фінській школі спрямоване не стільки на фіксацію результату, 

скільки на сам процес. Оцінка розглядається як метод стимулювання до 

навчання. Як же це відбувається? Учитель на початку курсу (зазвичай кожен 

курс триває 2 місяці) розповідає учням, що вони будуть вивчати, як і чого 

навчаться. Потім учні обирають рівень, якого хочуть досягти та як вони будуть 

демонструвати свої знання протягом курсу:есе, відео, презентація, інтерв’ю, 

модель тощо — усе це обговорюється з учителем. Так, оцінка передбачає 

підтримання процесу навчання, заохочення досягнення мети, можливість для 

учня продемонструвати свої досягнення цікавим йому способом. Наприкінці 

курсу проводиться тест або контрольна робота, поточні та кінцева 

оцінки становлять загальну оцінку за курс. 

Цікаві спостереження 

Планшети, комп’ютери — це не розкіш, а необхідність. Вони є в кожній 

школі. 

Перевернутий урок — не дивина, а звичайна організація уроків. 

У старшій школі є уроки з домашньої економіки (на кшталт нашого курсу 

«Фінансова освіта»), де вчать, як купувати дешевше, замовляти квитки, обирати 

готелі, доглядати за собою, оселею тощо. 

Учителів ніхто не перевіряє, школу також. Учителі пишуть плани так, як їм 

зручно, бо пишуть для себе, під свої програми. Дуже часто чула: «Я 

повинна(нен) робити свою роботу гарно, це моя відповідальність». 

Кожній дитині — увага, кожній дано можливості для розвитку й поліпшенню 

своїх результатів. Із 3-го класу дітей можна залишати в групі продовженого 

дня, але там діти перебувають лише під наглядом, щоб нічого не сталося: із 

ними не роблять домашню роботу, їх не розважають. 

У школах не існує гуртків. Усі навички: комунікації, уміння працювати в групі, 

вчитися, мислити, бути самостійним — відпрацьовуються в шкільній програмі. 

Курси за вибором дають можливість приділити увагу тому, що в дитини 

виходить краще, і розвинути це. Гуртки за межами школи дорогі, вони для тих, 

хто по-справжньому прагне більшого: музика, спорт, мистецтво. 

Школи не мають місії чи стратегії. 

Фінські директори кажуть так: «Наша мета — дати гарну освіту всім 

дітям». Основними завданнями школи вони називають безпеку, допомогу 

дітям, які її потребують, формування навичок і знання для майбутнього, уміння 

вчитися, активно брати участь у житті суспільства («ми» замість 

«я»), мотивацію д навчання та формування успіху для кожного. 



Проблеми фінської освіти 

Вони є, як у всіх. У середній школі діти можуть поводити себе не так, як 

повинні. Що роблять? Розмовляють, обговорюють у класі. Проблема з 

мотивацією. Як вирішують? Дотримуються принципу, що дітям має бути 

цікаво. Наведу один приклад із початкової школи, де вчителька ніяк не могла 

заохотити кількох учнів учитися. Тоді запропонувала учням самим скласти свій 

розклад на тиждень, розподілити теми та визначити, як вони хочуть їх 

вивчати(звичайно, дала їм, із чого обирати). За словами вчительки, результати 

були кращими, ніж вона очікувала. Самі вчителі кажуть, що не одразу виходить 

навчити виконувати інструкції, щоб потім діти могли працювати самостійно, 

але «потрібно мати терпіння і все вийде». У старшій школі навчання — 

повністю відповідальність учня. 

Якщо йому потрібна допомога, він сам звертається до консультанта, психолога. 

Наприкінці року (із 7-го класу — бальне оцінювання), кожен учень отримує 

сертифікат із результатами свого навчання. Низькі бали можуть вплинути на 

перспективу вступу до вищого навчального закладу. 
 

 

Лекція 8.  

Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 

План 

 

1. Структура освіти Німеччини 

2. Оцінювання учнів 

 

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. 

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


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. 

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 
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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. 

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, 

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


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, 

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; 

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


 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. 

 

Лекція 9.  

Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії  

План 

 

1. Дошкільна освіта 

2. Початкова школа 



 

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]. 

  

1.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]. 

  

2. Початкова школа 

  



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]. 

  

 

Лекція 10 

Тема 19. Моделі початкової освіти у США  

 

У США першим рівнем обов’язкової освіти є початкова освіта (elementary 

education). Вона має місце в початкових школах (elementary schools), до яких 

зазвичай входять перші п’ять класів та інколи ще й дошкільний навчальний 

заклад. В деяких таких школах учителі використовують «гнучку систему» 

(looping system), де один і той самий учитель працює з однією групою учнів 

протягом двох років [11]. 

У Сполучених Штатах Америки діти зазвичай йдуть до школи в 5-6 років. У 

2002 році близько 25 мільйонів дітей відвідували початкові школи в США. 

Через програми «Head Smart» уряд надає освітні можливості дітям з 

малозабезпечених сімей для того, щоб підготувати їх до навчання в початковій 

школі. Батьки, які не підпадають під такі державні програми, часто віддають 

своїх дітей до приватних дошкільних закладів, сподіваючись на підготовку 

їхніх дітей до навчання в школі. Хоча відвідування школи не обов’язкове до 

першого класу, статистичні дані проказали, що близько 98% дітей задіяні в 

дошкільних навчальних закладах. 

На противагу іншим країнам, Сполучені Штати не мають єдиного та сталого 

національного курікулуму. Контроль за школами належить штатам, котрі в 

свою чергу, надають повноваження місцевим школам щодо вибору доцільної 

програми. 

Головним завданням початкової школи США є забезпечення всіх дітей 

знаннями з основних предметів: читання, математики, письма. На початку ХХІ 

століття у 49 штатів уже з’явилися навчальні стандарти. Недавні дослідження 

показують, що 87% учителів схвалюють рух за навчальні стандарти як крок у 

вірному напрямку. Результатом програмних стандартів є більше навантаження 

та більша вимогливість учителя від учня. Хоча багато вчителів занепокоєні 

відсутністю ресурсів, потрібних для налагодження стандартів навчальної 

програми [6]. 

Особливий вплив на розвиток навчальної програми мало поняття 



«культурна грамотність» (cultural literacy), прихильником якого був І. Д. Хірч. 

В 1987 в своїй публікації він порушив питання про мінімум, яким повинні 

володіти діти для того, щоб бути освіченими членами свого суспільства. І. Д. 

Хірч переконаний у тому, що учень не може успішно пізнавати світ без 

вивчення основ географії, історії, літератури, політики та демократичних 

принципів. Також продовжував розвивати схему знань, які повинні набувати 

учні переходячи з класу в клас [3]. 

Сучасна навчальна програма для початкової школи обумовлена соціальними 

потребами та політичним впливом. Президент Х. В. Буш підтримав цілі 

програми «Америка 2000» («America 2000») для американської шкільної освіти, 

і деякі з цих цілей мали особливий вплив на програму початкової школи. В 

основному, цілі програми ставили за мету те, щоб всі учні демонстрували 

уміння в області п’яти предметів: англійська мова, математика, наука, історія, 

географія. У 1994 році Президент Клінтон провів через Конгрес США 

декларацію «Цілі 2000. Закон про завдання американської освіти». Законодавча 

влада надала штатам федеральну фінансову допомогу у створенні власних 

академічних стандартів та методів оцінювання результатів задекларованих 

завдань [1; 9]. 

Програма початкової освіти є динамічною та змінюється відповідно до потреб 

та умов еволюції та зміни суспільства. 

Сполучені Штати Америки перебували в постійних дебатах щодо цілей 

шкільного навчання з моменту створення державної шкільної системи. Саме 

такі дебати були причиною постійних реформ та змін. Деякі реформи мали 

значний вплив на початкову освіту, а деякі не приживалися і швидко зникали. 

На даний момент існує ряд нагальних питань, які потребують свого вирішення. 

Низький рівень навчання учнів вбачається як недолік системи освіти, тому 

головним завданням штатів та виборчих округів було забезпечення рівного 

доступу до якісного навчання всіх дітей. В 1983 році Національна Комісія з 

Питань Передової Освіти в Країні «Нація в небезпеці» (National Commission on 

Excellence in Education's A Nation at Risk) окреслила падіння рівня 

американської освіти. Ця доповідь ознаменувала відродження академічної 

програми, результатом якої було акцентування на стандартизованому 

тестуванні та звітності. Положення законопроекту 2001року «Жодна дитина 

поза увагою» вимагає від кожного штату запровадити систему звітності, яка 

допомогла б виявити неякісні школи. За законом також вимагається, щоб усі 

учні з третього по восьмий клас щорічно проходили тестування з читання та 

математики. Батьки також можуть, за певних умов, отримати державну 

підтримку у забезпеченні додаткового навчання для дітей, які відвідують 

неякісні школи [5]. 

Окремою проблемою початковій освіті з створенням державних шкіл стала 

імміграція в Сполучених Штатах є також проблемою. Рівень імміграції різко 

змінився на початку ХХ століття і продовжує змінюватися з появою в 

початковій школі дітей з Південно-східної Азії, Центральної Америки, Східної 

Європи. В 1990 році 15% усіх дітей складали афро-американці, 12% - іспанці, 

3% – уродженці Азії і 1% – корінні американці. Передбачається, що до 2020 



року на п’ять американських дітей припадатиме одна-дві дитини 

латиноамериканського походження [10; 36]. 

Варто згадати про дітей нелегальних іммігрантів, частка

 яких становить 6.8% усіх учнів в початкових школах США. 

Рівень кількості дітей, які навчаються в початкових класах, нелегальних 

іммігрантів варіюється по штатам. В п’яти штатах – Арізона, Каліфорнія, 

Колорадо, Невада, Техас - принаймні один з десяти учнів має нелегальних 

батьків-іммігрантів [9; 9]. 

Діти іммігрантів потребують особливої уваги в державних початкових школах. 

На початку ХХІ століття укладачі програм для англомовних дітей початкової 

школи намагаються сфокусувати увагу на цілісному принципі освіти 

транскультурних/транснаціональних народів у глобальному контексті [4]. 

У початковій школі США діти можуть стикатися з випадками жорстокості та 

вживання наркотиків. Більше ніж половина національних шкіл мають досвід 

злочинних інцидентів протягом 1996 – 1997 років, для забезпечення безпеки 

більшість шкіл почали використовувати метало детектори в результаті. 

Асоціація з питань національної освіти для створення повної безпеки в школах 

забезпечує інформацією та матеріалами керівників шкіл, учителів та батьків. 

Питання врегулювання конфліктів та консультації стали частиною програми 

початкової освіти, прикладом цього є освітня програма DARE. 

Важливою проблемою сучасної початкової освіти США є діти, що живуть у 

бідності. Саме діти з бідних сімей зазнають найбільше труднощів в школі. 

Найбільш ефективні стратегії навчання бідних дітей вимагають відповідної 

освіти вчителів, керівників та шкільного персоналу. Зв'язок з батьками має 

вирішальне значення для успіху дитини в початковій школі. Багато початкових 

шкіл в Сполучених Штатах складають програми таким чином, щоб заохотити 

участь батьків дітей до шкільної діяльності. 

Сполучені Штати Америки впевнено вступили в інформаційне століття. 

Комп’ютери є звичайним устаткуванням майже кожної початкової школи, тому 

шкільні райони запрошують на роботу спеціалістів для навчання дітей з 

використання комп’ютерної техніки. Важливість технологій в тому, що вона 

надає рівний і контрольований доступ до початкової освіти. Отже, постає 

питання вільного володіння комп’ютером в школі, контролем за доступом дітей 

до мережі Інтернет і чи, взагалі, використання комп’ютера має вплив на 

навчання дітей. Національний стандарт освіти запровадив використання 

технологій в школах, федеральні кошти були виділені для поширення 

технологій в класах. Комп’ютери і доступ до Інтернету є важливими 

чинниками, які допомагають учням навчитися використовувати техніку, але 

вони мало чого варті, якщо вчителі не знають, як їх можна ефективно 

використовувати. Для вирішення цієї проблеми Міністерство освіти США 

розробило низку програм [7; 6]. 

Для забезпечення «належної громадської освіти» був розроблений Закон про 

освіту дітей-інвалідів 1975 року, метою якого є задоволення особливих потреб 

усіх дітей з особливими потребами. У додатку до цього законопроекту 

містився перелік положень про потокове влаштування дітей- інвалідів до 



державних шкіл. При виконанні положень початкові школи стикаються з 

проблемами при складанні програм і забезпечення зручностей для учнів з 

фізичними, психічними вадами [2]. 

Щодо базової навчальної програми, то тут існує багато протиріч про її 

доцільність. Використання стандартизованих тестів, на думку деяких освітян, 

тільки перевантажують програму. Важливість тестів у тому, що вони 

визначають перелік предметів, які будуть викладатися в школах, фактично, 

створюючи форму національної програми. Учителі, які готують дітей до тестів, 

залишають поза увагою розвиток здібностей міркування та творчості. 

Насправді, тести ставлять у невигідне становище дітей з творчим типом 

мислення. Таке обмеження відмітила Хільда Таба у 1962 році. Адже, деякі 

стандартизовані тести становлять письмові завдання, які складаються виключно 

з кількох варіантів відповідей [8]. 

Існують думки, що стандартизовані тести є життєво необхідним інструментом 

для оцінки ефективності якості навчання в школах. У новіші версії тестів 

вміщують питання, для відповідей яких потрібні навички мислення високого 

рівня. Проте, лише невелика кількість штатів на даний час проводять 

тестування, що безпосередньо вимірює досягнення учня у засвоєнні державних 

стандартів. 

Результати стандартизованих тестів початкових шкіл друкуються та вносяться 

до державного реєстру успішності учнів. Штати фінансують 

Інтернет сайти, де кожен може знайти результати тестування певної школи. 

Школи з постійними результатами нижчі за середні, можуть підпадати під 

категорію «школа ризику» (at risk school), або ж зовсім не входити до списку і 

підлягати повній перевірці. 

Комісія Національної оцінки успіху (National Assessment of Education Progress) 

повинна звітувати про національний рівень успіхів дітей. Якщо порівнювати 

успіхи білих дітей та дітей з меншин, то існує прірва між ними [7]. Тож, ще 

однією специфікою освіти в початковій школі є потреба у полікультурному 

підході до кожного учня та повне стирання расової стереотипності не тільки у 

дітей, а передусім в учителів. 

Висновки. Отже, в результаті аналізу сучасного стану початкової освіти США 

ми дійшли наступних висновків. 

1. На сьогодні початкова освіта в США є доступною кожній 

дитині незалежно від її етнічного, економічного та соціального 

походження, фізичних та психічних характеристик. 

2. Початкова освіта перебуває у постійному русі, про що свідчать 

державні освітні реформи, спрямовані на покращення та удосконалення 

якості навчання молодших школярів, створення та впровадження новітніх 

програм. 

3. Становище національних стандартів, навчальних програм, 

тестів та оцінювання є хитким. Адже, в США ще не існує єдиних освітніх 

стандартів, навчальних програм для початкових шкіл. Повноваження у 

складанні програм, методик належить безпосередньо школам. Щодо 

тестування, то вони є дещо обмеженими для перевірки повноцінних знань 



молодших школярів, в них повністю відсутня можливість для творчої 

діяльності дитини. 

4. Низка питань, пов’язаних з початковою освітою США, 

свідчать про нагальну потребу полікультурного підходу у навчанні 

молодших школярів. 
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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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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. 

 

 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

 

Практичне заняття№1 

Тема 1. Основи теорії моделювання 

План 
1. Сутність  понять  «модель»,  «моделювання».   
2. Види  моделювання.     
3. Класифікація  моделей   за   ознаками.   
4. Основні   етапи   створення   моделей.           
5. Функції   моделей.  Умови допустимості моделювання.  

 
Основні      поняття       теми:      модель,     моделювання,        фізичне     

моделювання, математичне моделювання. 
 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 
 
 

Практичне заняття№2 
Тема 2. 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.).  



 

Основні поняття теми: модель освіти, розвивальна модель, 

традиційна модель, раціоналістична модель, феноменологічна модель, 

неінституційна модель. 

  Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 
Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

 

Практичне заняття№3 
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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 

Практичне заняття№4 
Тема 4. 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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 

Практичне заняття№5 
Тема 5. Сутність та особливості інноваційного ЗЗСО (початкова 

освіта) 

План 
 

1. Інноваційний      потенціал        ЗЗСО     (початкова     освіта):   
матеріально-фінансовий,  особистісний,  інноваційний.   



2. Типи  інноваційних  освітніх  систем:  штучна,  природна,  змішана.   
3. Основні     поняття       теми:     інновація,    інноваційний      потенціал,    

інноваційний  потенціал закладу освіти, інноваційна освітня система.  

 

Основні поняття теми: інновація, інноваційний потенціал, 

інноваційний потенціал закладу освіти, інноваційна освітня система. 

 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

Практичне заняття№6 
Тема 6. Інноваційна діяльність керівника ЗЗСО (початкова освіта) 

План 
1. Етапи  освітньої  інновації  керівника  ЗЗСО  (початкова  освіта):  

творення,  освоєння (теоретичний),  апробації  (організаційно-
практичний,  аналітичний)  та  впровадження,  насичення,     спаду,    
іррадіації.   

2. Алгоритм управління          процесом       впровадження  інновацій у 
початковій освіті.  

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

 

Основні поняття теми: інноваційна діяльність керівника,

 етапи освітньої інновації, управління процесом 

інновацій. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 
Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

 

Практичне заняття № 7 
Тема 7. Модель початкової освіти НУШ 

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. 

 

Основні поняття теми: особистісно-орієнтована модель освіти, 

дитиноцентризм, педагогіка партнерства, загальнолюдські цінності, 

структура освітнього процесу. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 



 

 

Практичне заняття № 8 

Тема 8. Особливості організації освітнього середовища: середовище, 

що належить дітям 

План 

1. Роль учителя у формуванні психологічно безпечного середовища.  

2. Забезпечення права вибору.  

3. Формування спільних цінностей.  

4. Ранкові зустрічі.  

5. Практика ранкових зустрічей у Новій українській школі. 

 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 

Практичне заняття№9 
Тема 9. Використання технології розвитку критичного мислення в 

освітньому процесі нової української школи. 

План 

1. Психологічні основи педагогіки ТРВЗ.  

2. Методи й прийоми виховання пізнавальних і творчих збідностей 

дітей засобами ТРВЗ.  

3. Місце ТРВЗ у системному підході до навчання й виховання. 

 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 
Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

 

Практичне заняття№10 
Тема 10. 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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

 

Практичне заняття№11 
Тема 11. 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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 

 

Практичне заняття№12 
Тема   12.   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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5] 



 

 
Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

 

Практичне заняття№13 
Тема 13. Фінська модель  початкової освіти 

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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5, 6, 9, 12] 
 

 

Практичне заняття№14 
Тема 14. Моделі  початкової освіти у Польщі 

План 
1. 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.  

2. Особливості планування та організації освітнього процесу в 
початковій школі  Польщі.        

3. Місце    виховних     програм     (патріотичне     та  громадянське      
виховання,  інформаційна      культура)    у  блоковому     навчанні.    

4. Інтегровані    класи.    
5. Особливості  описового оцінювання. 

 

Основні поняття теми: інтегроване заняття, блоковий спосіб 

навчання, виховні програми, інтегровані класи. 

 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5, 6, 7, 12] 

 

 

Практичне заняття№15 
Тема 15. Моделі початкової освіти в Німеччині 

План 
 



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

початковій школі Німеччини. 

 

Основні поняття теми: індивідуальна диференціація

 занять, система диференційованих завдань, індивідуальний 

поділ навчального часу, інтеграція. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові[3, 4, 5, 6, 12] 

 

 

 

Практичне заняття№16 
Тема 16. 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 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5, 6, 10, 12] 

 

 

Практичне заняття№17 
Тема 17. Моделі початкової освіти у Франції 

План 
1. Три навчальні цикли початкової школи Франції: материнська школа 

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

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

3. Диференціація       педагогічних     методів    відповідно    до   потреб    
кожного     учня.     

4. Цілі  початкової освіти Франції. 

 

Основні поняття теми: цикли початкової школи, 

материнська школа, елементарна школа, цілі початкової освіти. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5, 6, 8, 12] 

 

 



 

 

Практичне заняття№18 
Тема 18. Моделі початкової освіти у Великій Британії 

План 
 

1. Три підсистеми освіти Сполученого Королівства Великобританії та 
Північної Ірландії: Англія    та   Уельс,   Північна   Ірландія   та   
Шотландія.    

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

 

Основні поняття теми: підсистеми освіти, цикли освіти. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [3, 5, 6, 12] 

 

 
Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

 

Практичне заняття№19 
Тема 19. Моделі початкової освіти у США 

План 
 

1. Особливості  планування  та  організації  освітнього  процесу  в  
початкових  школах (elementary   school   1-6  класи)  США.  

2. Комплексне  і  супутнє  навчання.  
3. Предметна  програма.     
4. Педоцентрична   програма.        
5. Проблемна   програма.         
6. Диференційований підхід в початкових школах США (поділ за 

здібностями). 

 

Основні поняття теми: комплексне навчання, супутнє навчання, 

педоцентрична програма, проблемна програма, диференційований 

підхід. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

Практичне заняття№20 
Тема 20.  Моделі початкової освіти в Японії 

План 
 

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



2. Особливості планування та організації Elementary Schools (6 років 
навчання, з 6 до   12  років).   

 
 

3. Yutori  (можливості     для  зростання)   та  Ikiru-Chikara   
(життєрадісність)    – головне призначення школи.  

4. Нові національні стандарти навчальних програм (The new national   
curriculum   standards)   та  їхня   спрямованість.      

 

Основні поняття теми: національні стандарти навчальних програм, 

гуманізація, соціальна спрямованість, розвиток індивідуальності. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1, 2, 3, 4, 5] 

Додаткові [2] 

Рекомендовані джерела 

Основні 

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

метод. посібник / Т. Б. Волобуєва. – Донецьк: Витоки, 2007. – 64 с. 

2. Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посібник. – 2-е 

вид., доповн. та переробл. / Л. А. Мартинець. – Донецьк, 2015. – 102 с. 

3. Модель сучасної школи / укладач 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. 

 

Додаткові 

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

вплив на освітні реформи в Україні [електронний ресурс]. –

Режим доступу: 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 // Osvita.ua. – 

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

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

країнах Європейського Союзу : монографія / О. А. Заболотна. – Умань : ФОП 

Жовтий, 2013.– 372 с. 

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

початкових школах Німеччини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

пед.наук : спец. 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки” / О. М. 

Кашуба. – Івано-Франківськ, 2001. – 16 с. 

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

Європейському  вимірі / Н. М. Лавриченко // Початкова школа. – 2006. – № 12. 

– С. 51 –54. 

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

спільні координати розвитку / О. Локшина // 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. – Режим доступу: 

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

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

початковій школі Франції [електронний ресурс]. – Режим доступу: 

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

9. Сім принципів фінської освіти / переклад Н. Білецької [електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://starylev.com.ua/club/article/7-pryncypiv-

finskoyi-osvity 

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

[електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://life.pravda.com.ua/society/2016/06/13/213508/ 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

 

І – варіант 

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

2. Модель початкової освіти «Крок за кроком». 

3. Структура     початкової     освіти   у   Фінляндії.   

 

ІІ – варіант 

1. Сутність понять «новація», «інновація».        

2. Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   школи  

«Інтелект України». 

3. Моделі початкової освіти у США. 

 

 

 

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. 
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ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

 2 Розкрийте сутність понять «модель», «моделювання».  

 5 
Скласти схему авторської освітньої моделі початкової 

школи 
 

 5 
Розробити    модель    інноваційного    управління    

початковою  школою 
 

 ∑=12   

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 1. Основи теорії моделювання 

 4 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури до 

теми кредиту 1 
 

 4 
Робота у бібліотеці. Підбір літератури до теми 1. Основи 

теорії моделювання 
 

 4 
Робота у бібліотеці. Підбір літератури до теми 2. 

Традиційна класифікація моделей освіти 
 

 ∑=12   

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 

 2 

Визначення «інноваційний процес» та розкрити його 

сутність. 
 

 

 3 
Доповідь «Сутність та особливості інноваційного 

навчального закладу» 
 

 4 
Презентація «Сутність та особливості інноваційного 
навчального закладу» 

 

 ∑=9   

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 2. Інноваційність освітніх систем освіти 



 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  

 ∑=9   

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

 3 Словник термінів до кредиту 3. (10 термінів)  

 4 
Презентація «Особливості організації освітнього 

середовища: середовище, що належить дітям» 
 

 3 
Доповідь «Використання технології розвитку критичного 

мислення в освітньому процесі нової української школи» 
 

 ∑=10   

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 3. Модель початкової освіти НУШ 

 3 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури до 

теми кредиту 3. 
 

 3 Робота у бібліотеці. Підбір літератури для доповіді  

 4 Робота над змістом презентації  

 ∑=10   

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

 3 

Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   

початкової   школи  «Інтелект України» : позитивні і 
негативні сторони 

 

 4 Презентація «Модель початкової освіти «Крок за кроком»  

 4 Доповідь «Модель початкової освіти «Росток»»  

 ∑=11   

Самостійна робота студента 



Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 4. Вітчизняні моделі початкової освіти 

 3 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури до 

теми кредиту 4. 
 

 4 Робота у бібліотеці. Підбір літератури для доповіді  

 4 Робота над змістом презентації  

 ∑=11   

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

 3 Словник термінів до кредиту 5.   

 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 

 

 ∑=6   

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 5. Зарубіжні моделі початкової освіти країн Європи 

 3 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури до 

теми кредиту 5. 
 

 4 Робота у бібліотеці. Підбір літератури для доповіді  

 4 Робота над змістом презентації  

 ∑=6   

 

Самостійна робота під керівництвом викладача 

Дата 

проведення 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

 3 Словник термінів до кредиту 6.   

 5 Презентація «Моделі початкової освіти в Японії»  



 4 Реферат «Моделі початкової освіти у США»  

 ∑=12   

Самостійна робота студента 

Термін 

виконання 

Кількість 

годин 
Зміст (завдання) самостійної роботи 

Підпис 

викладача 

Кредит 6. Моделі початкової освіти у США та Японії 

 3 
Робота в бібліотеці та в інтернеті, підбір літератури до 

теми кредиту 6. 
 

 4 Робота у бібліотеці. Підбір літератури для реферату  

 5 Робота над змістом презентації  

 ∑=12   
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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 

 

І – варіант 

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

2. Модель початкової освіти «Крок за кроком». 

3. Структура     початкової     освіти   у   Фінляндії.   

 

ІІ – варіант 

1. Сутність понять «новація», «інновація».        

2. Модель   навчання   академічно   обдарованих   учнів   початкової   школи  

«Інтелект України». 

3. Моделі початкової освіти у США. 
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	1. Інноваційний потенціал навчального закладу (1)
	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 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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