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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна 

творчість і технології в початковій школі» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова 

освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є педагогічна творчість 

особистості вчителя початкової школи і технологічний підхід в освіті.  

Мета вивчення курсу полягає у формуванні в майбутніх учителів здатності 

до аналізу, співставлення, порівняння концептуальних та теоретичних 

положень педагогічних технологій, формуванні готовності до впровадження 

сучасних технологій у практику початкової школи. 

Ключові слова: педагогічна творчість, педагогічна технологія, 

особистісно-орієнований урок, інтерактивні технології навчання, проєктне  

навчання, інформаційно-комунікаційні технології, ігрові технології. 

 

 

Abstract 

The programme of  the normative academic discipline "Pedagogical creativity 

and technology in primary school" has been prepared in accordance with the 

educational and professional program for training bachelors of specialty 013 Primary 

education according to the educational and professional program "Primary 

education". 

The subject of research  is the pedagogical creativity of the personality of an 

elementary school teacher and the technological approach to education. 

The objective of the course is to form the ability of future teachers to analyze, 

compare, compare the conceptual and theoretical provisions of pedagogical 

technologies, form a readiness for the introduction of modern technologies into 

primary school practice. 

Key words: pedagogical creativity, pedagogical technology, personal 

orientation lesson, interactive teaching technologies, Project learning, information 

and communication technologies, game technologies. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічна творчість і 

технології в початковій школі» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: педагогічна творчість особистості 

вчителя початкової школи і технологічний підхід в освіті.  

Міждисциплінарні зв’язки: пов’язана з педагогічними дисциплінами – загальними 

основами педагогіки, історією педагогіки, теорією виховання, методиками навчання окремих 

дисциплін, а також є основою для проходження майбутніми вчителями початкової школи 

педагогічної практики. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета – формування в майбутніх учителів здатності до аналізу, співставлення, 

порівняння концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій, 

сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику початкової школи 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 вивчення курсу дає змогу розкрити концептуальні та теоретичні положення 

педагогічних технологій; узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх 

фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки;  

 студенти повинні знати зміст основних педагогічних технологій, педагогічну 
діяльність та погляди видатних освітніх діячів, що розробляли педагогічні технології;  

 сформувати позитивне ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи 
до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; вміння працювати з 

першоджерелами, аналізувати педагогічну літературу, оперувати поняттями педагогічних 

технологій, обирати оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних 

можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 4. Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології. 

ПРН 12. Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення його 

мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій. 

ПРН 14. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування 

у процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

ПРН 17. Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності 

набуту під час навчання  кваліфікацію. 

ПРН 19. Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх 

учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту. 

 

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;   

ЗК 8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

ЗК 10. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підходові до навчально-

виховного процесу початкової школи. 

ЗК 11. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до застосування сучасних засобів 

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 
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професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

CК 3. Педагогічна компетентність. Здатність до проектування, організації, 

оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці 

освіти. 

CК 4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні 

та проблемні методичні задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти. 

CК 5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність актуалізовувати та 

застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 

комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також 

індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного здійснення в конкретних 

умовах педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 
Тема 1. Педагогічне спілкування і його функції. Стилі педагогічного спілкування. 
Тема 2. Педагогічний такт учителя. 
Тема 3. Авторитет учителя.  
Тема 4. Педагогічна творчість учителя. 
Тема 5. Основи техніки мови. Дихання. Голос. Дикція. 
Тема 6. Особистісно-орієнований урок в початковій школі.  
Тема 7. Технологія організації групової навчальної діяльності. 
Тема 8. Інтерактивні технології навчання. 
Тема 9. Технологія проєктного навчання.  
Тема 10. Технології навчання у співробітництві. 
Тема 11. Технології розвивального навчання. 
Тема 12. Інформаційно-комунікаційні технології навчання. 
Тема 13. Ігрові технології в початковій школі. 
Тема 14. Авторська інтегрована особистісно-орієнтована технологія навчання 

С. І. Якименко. 

 

3. Рекомендована література 
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экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика. 1986. 240с. 

3. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: науково-методичний посібник / Інститут 
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7. Нор Е.Ф. Технология организации групповой учебной деятельности младших 
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8. Оржеховська В.М. та ін. Посібник з самовиховання. К.: ІЗМН, 1996. 192 с. 
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за ред. Ю. І. Машбиця / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. К. : ІЗМН, 1997.  

264 с. 
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11. Пєхота О. М., Єрмакова І. П. Основи педагогічних досліджень: від студента до 

наукової школи : навчально-методичний посібник. Миколаїв : Іліон, 2011. 340 с.  

12. Пєхота О. М.,  Ратовська С. В. Культура співробітництва: практика групової роботи 
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13. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: навчальний посібник. 

Миколаїв : Іліон, 2011. 272 с.  

14. Пєхота О.М., Старовойт Л.В., Середа І.В. Твоє життя – твій головний проект: 

технологія самовиховання : навчально-методичний посібник. Миколаїв : Іліон, 2011. 244 с. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольна робота, тести, усне 

опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка конспектування лекцій, першоджерел, 

виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, захист проектів.  
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