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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. 
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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, 
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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 
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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. 
 

3. 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.  
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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/. 

 
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/ 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, ІНДЗ, мультимедійні 

презентації, тестування, контрольні роботи. 
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http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/
http://nbuv.gov.ua/
http://teacher.at.ua/

