Тематика курсових робіт з основі педагогіки та дидактики 
для здобувачів вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

1
Багатоваріантність структури уроку в початкових класах.
2
Вправи в системі методів навчання, шляхи підвищення ефективності їх використання.
3
Дидактичні засоби підвищення пізнавальної активності школярів у навчанні. 
4
Домашні завдання в системі початкового навчання, умови підвищення їх ефективності.
5
Компетентнісний підхід до формування змісту початкової освіти України. 
6
Методи оцінювання навчальних досягнень учнів у початкових класах.
7
Міжпредметні зв'язки як засіб інтенсифікації змісту початкової освіти.
8
Неуспішність та шляхи її подолання.
9
Оптимізація самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку.
10
Організація диференційованого навчання в початкових класах: види та форми організації.
11
Особливості аналізу сучасного уроку в початковій школі.
12
Особливості організації та розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів у процесі навчання.
13
Особливості побудови уроку і методика проведення його в класах-комплектах. 
14
Педагогічні вимоги до організації та проведення проблемних уроків у початковій школі.
15
Педагогічні умови формування самоконтролю в молодших школярів.
16
Позаурочна навчально-пізнавальна діяльність як складова цілісного педагогічного процесу.
17
Розвивальний характер навчання в початкових класах та умови підвищення його ефективності.
18
Розвиток нетрадиційних форм організації навчання у сучасній початковій шкоді. 
19
Система принципів навчання, їх реалізація на уроках у початкових класах. 
20
Способи організації ігрової діяльності на уроках в початковій школі.
21
Традиційні та нетрадиційні методи навчання в початкових класах.
22
Умови організації нестандартних уроків у початковій школі.
23
Уроки з ігровим сюжетом та вимоги до їх проведення.
24
Уроки з комп'ютерною підтримкою та вимоги до їх проведення.
25
Форми та методи роботи з обдарованими учнями в умовах початкової школи.
26
Шляхи використання пізнавальних ігор у навчальному процесі початкової школи.
27
Шляхи інтенсифікації сучасного уроку в початкових класах.
28
Шляхи реалізації педагогіки партнерства в початковій школі.
29
Шляхи удосконалення роботи з підручниками на уроках у початковій школі.
30
Шляхи формування мотивації на уроках в початковій школі



