




Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології 

викладання фахових дисциплін та виховання у початковій школі» 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, методи та форми викладання фахових дисциплін та організації 

виховної діяльності молодших школярів. 

Мета вивчення курсу полягає у озброєнні студентів різними методами, 

принципами, засобами та прийомами викладання фахових дисциплін у 

початковій школі; формуванні вмінь використання сучасних технологій 

виховання в школі І ступеня. 

 Ключові слова: фахові дисципліни, технології викладання, виховання, 

виховний простір, технології виховання.  

 

Abstract 

The programme of the normative academic discipline "Technologies of 

teaching professional disciplines and education in primary school" has been prepared 

in accordance with the educational and professional training program for masters of 

specialty 013 Primary education according to the educational and professional 

program "Primary education". 

The subject of research  is the laws, patterns, principles, methods and forms of 

teaching professional disciplines and the organization of educational activities of 

younger students. 

The objective of the course is to equip students with various methods, 

principles, means and techniques for teaching professional disciplines in primary 

school;  the formation of skills in the use of modern education technologies at school 

of the 1st degree. 

Key words: professional disciplines, teaching technologies, education, 

educational space, educational technologies. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Технології викладання 

фахових дисциплін та виховання у початковій школі» 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, 

методи та форми викладання фахових дисциплін та організації виховної діяльності 

молодших школярів. 

Міждисциплінарні зв’язки: : Філософія освіти, Використання ІКТ у професійній 

діяльності, Сучасні моделі початкової школи, Актуальні проблеми педагогіки початкової 

освіти. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета – озброєння студентів різними методами, принципами, засобами та 

прийомами викладання фахових дисциплін у початковій школі; формування вмінь 

використання сучасних технологій виховання в школі І ступеня. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 надання студентам ґрунтовних і систематичних знань з усіх тем курсу; 

 засвоїти принципи та закономірності освітнього процесу школи І ступеня; 

 ознайомити із сучасними інноваційними підходами вітчизняних і зарубіжних 

науковців до навчально-пізнавального процесу в цілому у початковій школі, так і до окремих 

його структурних елементів; 

 допомогти у формуванні методичної майстерності, педагогічної техніки майбутнього 

менеджера-педагога чи викладача, його комунікативних здібностей; 

 засвоїти принципи та закономірності виховного процесу; 

 вивчити методи, прийоми та засоби виховання в початковій школі; 

 ознайомитись з основними формами виховання за різними напрямками виховного 

процесу в 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 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 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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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 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

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

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 

Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань. 

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

інформаційних і комп’ютерних технологій для розв’язання комунікативних задач у 

професійній діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті. 

ІІ. Фахові:  

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

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій 

та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а 

також підвищення професійної майстерності викладача, вчителя. 

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

педагогічні  технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності 

дітей молодшого шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні 

психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування.  

ФК 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. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Предмет, мета, завдання курсу «Технології викладання фахових дисциплін та 

виховання у початковій школі» 

Тема 2. Педагогічна система – основа шкільної технології 

Тема 3. Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень 

педагогічної науки у практику. 

Тема 4. Інтегроване навчання – сучасна педагогічна технологія 

Тема 5. Технології формування критичного мислення 

Тема 6. Технології навчання НУШ 

Тема 7. Сутність процесу виховання, основні закономірності та принципи 

Тема 8. Планування виховної роботи в початковій школі 

Тема 9. Розробки виховних технологій 

Тема 10. Діяльність класного керівника у системі шкільних технологій  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  

Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 
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