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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів -3 Галузь знань 
01 «Освіта / 
Педагогіка» 

 
Вибіркова  

Спеціальність 012 
«Дошкільна 

освіта» 
Модулів – 2  

 
 
Спеціалізація 013  

«Початкова 
освіта» 

 
Рік підготовки 

Змістових модулів – 
2 

2 
 

3 (3 р.н.) 
1,2 (4 р.н.) 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання: проєкт 

 
Семестр  

 
3 
 

5,6 (3 р.н.) 
2,3 (4 р.н.) Загальна кількість  

годин - 90 
 
 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
Аудиторних – 4 
Самостійної роботи 
студента - 6 

Освітній ступінь  
бакалавр 

Лекції  
20 8 (3р.н.), 6 (4р.н.) 

Практичні, семінарські 
16 4 (3р.н.), 4 (4р.н.) 

Лабораторні  
- - 
Самостійна робота 

54 78 (3 р.н.) 
80 (4 р.н.) 

Вид контролю: екзамен 
Передумови для вивчення дисципліни: дошкільна педагогіка, психологія загальна 

 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогіка початкової освіти» - 
розвиток у майбутніх учителів педагогічного мислення, педагогічної культури, 
оволодіння сутністю, змістом, принципами, формами і методами навчання та 
виховання у початковій школі, формування здатності самостійно і комплексно 
розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі розвитку, 
навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку із застосовуванням теорії і 
методики початкової освіти. 



Завдання вивчення дисципліни «Педагогіка початкової освіти»: ознайомлення 
майбутніх педагогів з теоретичними основами процесів навчання та виховання 
(сутність та особливості процесів навчання і виховання у початковій школі, зміст 
початкової освіти); розкриття особливостей організації освітнього процесу в сучасній 
початковій школі (методи, форми організації освітнього процесу, урок та позаурочні 
заходи у початковій школі, контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкової школи, діагностика вихованості особистості); засвоєння студентами 
особливостей організації освітнього середовища сучасної початкової школи; 
ознайомлення майбутніх педагогів з формами та методами управління сучасним 
закладом освіти, особливостями методичної роботи вчителя початкової школи. 

3. Очікувані результати навчання 
Загальні компетентності: 
ЗК-01. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, 

креативного) мислення.  
ЗК-02. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел, до вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних 
технологій.  

ЗК-03. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми, 
приймати рішення і діяти відповідно до морально-етичних і правових норм.  

ЗК-04. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків 
своїх дій та до проектної організації діяльності, до забезпечення безпеки діяльності 
власної та інших учасників освітнього процесу.  

ЗК-06. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати спільних 
цілей. 

Спеціальні (фахові ) компетентності: 
ФК-08. Здатність організовувати та проводити освітньо-виховну роботи з учнями 

початкової школи (здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу 
професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в освітній 
галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема; здатність до проектування, 
організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного процесу в 
початковій ланці освіти; здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати 
стандартні та проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці 
початкової школи, на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови 
змісту і процесу навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань про сучасні 
теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; спроможність обґрунтовано 
обирати прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, адекватні 
дидактичній ситуації; 

ФК-09. Здатність аналізувати передовий педагогічний досвід початкової освіти і 
творчо впроваджувати його у свою роботу. 

Програмні результати навчання 
ПРН-01. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння професійних дисциплін.  
ПРН-08. Розуміти особливості організації роботи з батьками та іншими 

суб’єктами освітнього процесу.  
ПРН-13. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, 

завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби початкової освіти.  



ПРН-14. Знати сучасні технології початкової освіти.  
ПРН-15. Добирати оптимальні методи та ефективні форми і різноманітні засоби 

педагогічного впливу на дітей у процесі їхнього виховання, навчання і розвитку та в 
конкретних ситуаціях суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователя з дітьми. 

ПРН-16. Вирішувати питання, пов’язані з організацією розвивального освітнього 
середовища початкової школи.  

ПРН-17.Ефективно використовувати освітні технології, педагогічні методи та 
прийоми, засоби навчання в педагогічному процесі початкової школи.  

ПРН-18.Раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу 
молодших школярів; правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички 
учнів.  

ПРН-19.Здійснювати гуманістичне виховання у процесі організації колективних 
виховних справ та на уроці. 

ПРН-20. Здатність пояснювати, демонструвати і захищати особисту позицію у 
сфері розвитку, навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку державною 
мовою. 

ПРН-21. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 
застосування нових підходів та прогнозування.  

 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Процес виховання у початковій школі 
Тема 1. Педагогіка початкової освіти в системі педагогічних наук 
Виникнення педагогіки як науки. Педагогіка початкової освіти. Місце педагогіки 

початкової освіти в системі педагогічних наук. Джерела розвитку педагогіки як науки. 
Об’єкт, предмет, функції та завдання педагогіки початкової освіти. Основні поняття 
педагогіки (освіта, навчання, виховання, розвиток). 

Зв’язок педагогіки початкової освіти з іншими науками. 
Вікові особливості молодшого школяра. Вікова характеристика готовності дітей 

до шкільного навчання. 
Розвиток, соціалізація та виховання особистості молодшого школяра. Фактори 

формування особистості 
Вчитель початкової школи. Сутність і структура педагогічної діяльності. 

Професійна компетентність учителя початкової школи. 
Тема 2. Сутність процесу виховання. Закономірності і принципи виховання  
Процес виховання у початковій школі, його структурні елементи, рушійні сили.  
Мета і завдання виховання. Сутність процесу виховання. Результати процесу 

виховання.  
Закономірності і принципи виховання. Найсуттєвіші закономірності виховного 

процесу. Система принципів виховання (цілеспрямованості, зв’язку з життям, 
систематичності, наступності та послідовності, єдності свідомості та поведінки, 
виховання у праці, виховання особистості в колективі, поєднання педагогічного 
керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів, поєднання поваги до особистості 
вихованця з розумною вимогливістю до нього, індивідуальний підхід, єдність 
педагогічних вимог сім’ї, школи та громадськості; народності, гуманізації, 
природовідповідності, етнізації, демократизації). 

Тема 3. Зміст виховання. Основні напрями виховання учнів початкової 
школи 



Українська національна система виховання.  
Зміст виховання у початковій школі. Базова культура особистості. Особливості 

змісту виховання.  
Основні напрями виховання учнів початкової школи: громадянське, моральне, 

розумове, трудове, естетичне, фізичне, екологічне виховання.  
Особистість і колектив. Сутність, ознаки, функції, структура колективу. 

Виховний вплив колективу на особистість. 
Тема 4. Методи та організаційні форми виховання учнів молодшого 

шкільного віку 
Поняття про методи виховання. Сутність методу і прийому виховання.  
Класифікація методів виховання. Характеристика основних груп методів 

виховання учнів молодшого шкільного віку (методи формування свідомості 
особистості, методи організації діяльності, методи стимулювання). Методи 
самовиховання. 

Організаційні форми виховної роботи. Масові, групові та індивідуальні форми 
виховної роботи. Участь сім’ї та громадськості в організації дозвілля учнів початкової 
школи. 

Змістовий модуль 2. Процес навчання у початковій школі 
Тема 1. Дидактика початкової освіти. Процес навчання.  
Дидактика початкової освіти. Основні категорії дидактики (освіта, навчання, 

викладання, учіння, знання, навички, уміння,  процес навчання, принципи навчання, 
зміст освіти, методи навчання, організаційні форми навчання).  

Суть процесу навчання. Функції процесу навчання. Рушійні сили процесу 
навчання. Види навчання. 

Структура процесу навчання (його компоненти): цільовий, мотиваційний, 
змістовий, операційно-дійовий, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний. 

Учіння як вид пізнавальної діяльності учнів. Основні етапи оволодіння знаннями. 
Мотивація учіння молодших школярів. Викладання як діяльність учителя. 

Закони і закономірності в дидактиці. Класифікація закономірностей навчання 
(зовнішні та внутрішні, загальні та конкретні).  

Поняття про дидактичні принципи. Правила навчання. Взаємозв’язок 
закономірностей, принципів і правил навчання.  

Система дидактичних принципів. Принципи цілеспрямованості, науковості, 
систематичності, послідовності, доступності, свідомості, активності, міцності, 
ґрунтовності, наочності, емоційності, індивідуального підходу, зв’язку теорії і 
практики. Народна педагогіка про принципи навчання. 

Тема 2. Зміст освіти у початковій школі 
Освіта як багатоаспектне поняття. Основні напрямки реформування освіти в 

Україні. Фактори формування змісту освіти. 
Стандарти в освіті. Державний стандарт початкової загальної освіти. Компоненти 

Державного стандарту. 
Реалізація змісту освіти у сучасній школі. Навчальний план початкової школи в 

різних типах загальноосвітніх шкіл України. Структура базового навчального плану: 
інваріативна і варіативна частини. Принципи побудови. 

Навчальні програми, принципи їх побудови, вимоги до програм початкових 
класів, їх структура.  

Навчальні підручники для початкових класів. Структура підручника. Навчальний 



посібник. Роль підручників та навчальних книг для учнів початкових класів в 
організації самостійної роботи учнів. 

Тема 3. Методи і засоби навчання.  
Визначення методу навчання. Основні функції методів навчання. Прийом як 

складова частина методу і як самостійна дидактична категорія. Різні підходи до 
класифікації методів: за джерелами знань, за особливостями діяльності учителя і учня, 
за характером пізнавальної діяльності учня. Логічні методи: індукція, дедукція, 
традукція. 

Методи навчання за джерелом знань (словесні, наочні, практичні).  
Методи за характером пізнавальної діяльності учнів (пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий, дослідницький). 
Народно-педагогічні методи дидактики.  
Засоби навчання. Вербальні засоби. Спеціальні технічні засоби навчання. 

Класифікація ТЗН: засоби зорової наочності (візуальні); засоби слухової наочності 
(аудіозасоби); засоби наочно-слухові (аудіовізуальні). 

Вибір методів навчання.  
Тема 4. Форми організації навчання 
Поняття про форми організації навчання. Історія форм організації навчання. 

Особливості класно-урочної системи.  
Урок у початковій школі, сучасні вимоги до нього.  
Типи та структура уроків. Класифікація типів уроків за В.О.Онищуком. 

Взаємозв’язок типу і структури уроку. Макро- і мікроструктура уроку. Нетрадиційні 
уроки. 

Підготовка учителя до уроку та її основні етапи. Тематичне, календарне і  
поурочне планування. Розробка плану-конспекту уроку: мета і завдання уроку; тип і 
структура уроку; методи навчання, форми організації навчальної діяльності учнів,  
засоби уроку, кінцевий результат уроку. 

Тема 5. Діагностика ефективності процесу навчання 
Діагностика, контроль, перевірка, оцінювання як дидактичні категорії. 
Сутність, функції (освітня, діагностична, виховна, розливальна, стимулююча, 

управлінська), види контролю (попередній, поточний, періодичний (тематичний), 
підсумковий, відстрочений). 

Перевірка і оцінювання успішності учнів. Компетенція як загальна здатність  
використовувати свої знання, уміння та навички. 

Критерії оцінювання за дванадцятибальною системою. Особливості оцінювання 
учнів початкової школи. 

Рівні оцінювання знань – поточний, середній, достатній, високий. 
Оціночні судження як важливий важіль управління розвитком свідомості, 

характеру, волі та навчальних здібностей учнів початкових класів. 
Тема 6. Організація освітнього процесу у сучасній початковій школі 
Особливості освітнього середовища Нової української школи.  
Менеджмент в освіті. Управління закладом освіти. Форми та методи управління 

сучасним закладом освіти. Планування роботи школи. 
Завдання, зміст та функції методичної роботи у школі. Напрямки здійснення 

методичної роботи. Організація та форми здійснення методичної роботи у початковій 
школі. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних працівників. 

 



 
4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість  годин 
Денна форма навчання Заочна  форма навчання 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Процес виховання у початковій школі 

Тема 1. Педагогіка початкової освіти в 

системі педагогічних наук  

8 2    6 10 

    10 

2    8 

   10 

Тема 2. Сутність процесу виховання. 

Закономірності і принципи виховання 

8 2 2   4 12 

    12 

2 

  2 

2 

     2 

  8 

     8 

Тема 3. Зміст виховання. Основні 

напрями виховання учнів початкової 

школи 

10 2 2   6 10 

 

10 

    10 

      

   10 

Тема 4. Методи та організаційні форми 

виховання учнів молодшого шкільного 

віку 

10 2 2   6 10 

  10 

    10 

   10 

Разом за змістовим модулем 1 36 8 6   22 42 

  42 

4 

  2 

2 

     2 

  36 

   38 

Змістовий модуль 2. Процес навчання у початковій школі 

Тема 1. Дидактика початкової освіти. 

Процес навчання 

10 2 2   6 12 

   12 

2 

  2 

2 

     2 

  8 

     8 

Тема 2. Зміст освіти у початковій 

школі 

6 2    4 6 

6 

    6 

     6 

Тема 3. .Методи і засоби навчання 10 2 2   6 8 

8 

    8 

     8 

Тема 4. Форми організації навчання 10 2 2   6 6 

6 

    6 

     6 

Тема 5. Діагностика ефективності 

процесу навчання 

10 2 2   6 10 

   10 

2 

  2 

   8 

     8 

Тема 6. Організація освітнього процесу 

у сучасній початковій школі 

8 2 2   4 6 

  6 

    6 

    6 

Разом за змістовим модулем 2 54 12 10   32 48 

    48 

4 

4 

2 

     2 

  42 

   42 

Усього годин 90 20 16   54 90 

    90 

8 

  6 

4 

     4 

  78 

   80 

Модуль 2 

ІНДЗ: план-конспект уроку, виховного 
заходу 

12 - - - 12 - 12   

     12 

- - - 12 

   12 

- 

Усього годин 12 - - - 12 - 12   - - - 12   - 



     12    12 

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма навчання 
1 Сутність процесу виховання у початковій школі. 

Принципи виховання 
2 

2 Основні напрями виховання учнів початкової школи 2 
3 Методи і організаційні форми виховання учнів початкової 

школи 
2 

4 Основні категорії дидактики. Процес навчання у 
початковій школі 

2 

5 Реалізація змісту освіти у сучасній початковій школі  
6 Методи, прийоми і засоби навчання 2 
7 Форми організації навчання. Урок у початковій школі  2 
8 Актуальні проблеми навчання і виховання учнів 

початкової школи 
2 

Заочна форма навчання  
1 Сутність процесу виховання. Основні напрями виховання 

у початковій  школі 
2 

2 Дидактика початкової школи  2 

 

6. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна 
форма 
навчання  

Заочна 
3 р.н. 

Заочна 
4 р.н. 

1 Педагогіка початкової освіти в системі педагогічних наук 6 8 10 

2 Сутність процесу виховання. Закономірності і принципи 

виховання 

4 8 8 

3 Зміст виховання. Основні напрями виховання учнів 

початкової школи 

6 10 10 

4 Методи та організаційні форми виховання учнів молодшого 

шкільного віку 

6 10 10 

5 Дидактика початкової школи. Процес навчання 6 8 8 

6 Зміст освіти у початковій школі 4 6 6 

7 Методи і засоби навчання 6 8 8 

8 Форми організації навчання 6 6 6 

9 Діагностика ефективності процесу навчання 6 8 8 

10 Організація освітнього процесу у сучасній початковій школі 4 6 6 

 Разом 54 78 80 
 

7. Індивідуальні завдання 
Розробка та презентація проєкту «Підготовка вчителя до уроку» 
 



 
8. Засоби діагностики результатів навчання: екзамен, тести, проєкт 

9. Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види  
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЕСТS  

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 
практики 

 
для заліку 

90-100 А відмінно  
зараховано 
 

82-89 В добре 

74-81 С 
64-73 D задовільно 

60-63 E 
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 
не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест (екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
 

5 

 
 

40 

 
 

100 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5 

 

11. Методичне забезпечення. 
Інтерактивний комплекс науково-методичного забезпечення дисципліни: 
Програма нормативної навчальної дисципліни; 
Робоча програма навчальної дисципліни; опорні конспекти лекцій; 
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів; 
Методичні рекомендації до практично-семінарських занять; 
Пакет ККР для контролю залишкових знань; 
Тести проміжного та підсумкового контролю знань. 

 
12. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна 
1. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник. Київ: Либідь, 2008. 848 с. 
2. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посібник. 4-е вид. Київ: Академвидав, 2012. 616 с. 
3. Казанжи І.В. Теорія і методика виховної роботи в школі І ступеня: навч. посібник. Київ: Слово, 

2014. 296 с. 
4. Кодлюк Я. П. Дидактика початкової школи: практ. курс. Тернопіль: Астон, 2013. 160 с. 
5. Підласий І. П. Педагогіка початкової школи: підручник. URL:http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-

razvitiya-26112.html.. 
6. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2017. 206 с. 
7. Савченко О.Я. Дидактика початкової освіти: підручник. Київ: Грамота, 2012. 504 с. 

Додаткова 
1. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.). 



2. Державний стандарт початкової загальної освіти: Схвалено рішенням колегії Міністерства освіти 
і науки України від 17.08.2017 р., протокол № 6/1-2. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-
serednya-osvita/derzhavni-standarti. 

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П.Наволокова. Харків: 
Основа, 2011. 176 с.  

4. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» на період до 2029 року: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 2016 р. № 988-р. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/. 

5. Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: навч. посібник. Київ: Знання, 2010. 
335с. 

6. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посібник. 5-е вид. Київ: КДНК, 2007. 656 с. 
7. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи / за заг.ред. 

О.І.Локшиної.  Київ: К.І.С., 2004. 128 с. 
8. Садкіна В.І. 101 цікава педагогічна ідея. Як зробити урок: навч. посібник. Харків: Основа, 2008. 

88с.  
9. Чайка В. Основи дидактики: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2011. 240 с. 
10. Шевців З.М. Технологія аналізу уроку: методичні рекомендації. Рівне : РДГУ, 2012. 50 с. 

Посилання на сайти 
1. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 
2. https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/ 
3. http://ibib.ltd.ua/neravnomernost-razvitiya-26112.html. 
4. http://metodportal.com/node/595">  
5. http://educat.at.ua/ 
  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
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Анотація дисципліни 

Реформування системи освіти в Україні передбачає переосмислення підходів до професійної 
підготовки майбутніх педагогів, які працюватимуть в умовах реалізації Концепції «Нова українська 
школа». Оновлення змісту, форм та методів процесів навчання і виховання у початковій школі 
вимагає від особистості майбутнього вчителя стійкості мотивації до професійної діяльності, 
оволодіння системою професійних знань, вмінь і навичок, орієнтації у великій кількості сучасних 
педагогічних технологій. Вивчення майбутніми педагогами  курсу «Педагогіка початкової освіти» 
забезпечує підготовку до виконання функцій вчителя початкової школи та створює підгрунтя для 
освоєння інших дисциплін педагогічного циклу. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Галузь знань, 
спеціальність, 
освітній ступінь 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів -3 Галузь знань 
01 «Освіта / 
Педагогіка» 

 
Вибіркова  

Спеціальність 012 
«Дошкільна освіта» 

Модулів – 2  
 
 

 
Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 2 3 (3 р.н.) 



Індивідуальне науково-
дослідне завдання: проект 

Спеціалізація 013  
«Початкова освіта» 

 1,2 (4 р.н.) 
 

Семестр  
 

3 
 

5,6 (3 р.н.) 
2,3 (4 р.н.) Загальна кількість  

годин - 90 
 
 
Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
Аудиторних – 4 
Самостійної роботи 
студента - 6 

Освітній ступінь  
бакалавр 

Лекції  
20 8 (3р.н.), 6 (4р.н.) 
Практичні, семінарські 

16 4 (3р.н.), 4 (4р.н.) 
Лабораторні  

- - 
Самостійна робота 

54 78 (3 р.н.) 
80 (4 р.н.) 

Індивідуальні завдання – 12 год. 
Вид контролю: екзамен 

Передумови 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогіка початкової освіти» значно підвищиться, 
якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких дисциплін як: «Дошкільна 
педагогіка», «Психологія загальна». 

Мета і завдання дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогіка початкової освіти» - розвиток у 
майбутніх учителів педагогічного мислення, педагогічної культури, оволодіння сутністю, змістом, 
принципами, формами і методами навчання та виховання у початковій школі, формування здатності 
самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в 
галузі розвитку, навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку із застосовуванням теорії і 
методики початкової освіти. 

Завдання вивчення дисципліни «Педагогіка початкової освіти»: ознайомлення майбутніх 
педагогів з теоретичними основами процесів навчання та виховання (сутність та особливості 
процесів навчання і виховання у початковій школі, зміст початкової освіти); розкриття особливостей 
організації освітнього процесу в сучасній початковій школі (методи, форми організації освітнього 
процесу, урок та позаурочні заходи у початковій школі, контроль і оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової школи, діагностика вихованості особистості); засвоєння студентами 
особливостей організації освітнього середовища сучасної початкової школи; ознайомлення 
майбутніх педагогів з формами та методами управління сучасним закладом освіти, 
особливостями методичної роботи вчителя початкової школи. 

Загальні компетентності: 

ЗК-01. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, дискурсивного, креативного) 
мислення.  

ЗК-02. Здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел, до 
вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК-03. Здатність ідентифікувати, формулювати та розв’язувати проблеми, приймати рішення і 
діяти відповідно до морально-етичних і правових норм.  



ЗК-04. Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків своїх дій та до 
проектної організації діяльності, до забезпечення безпеки діяльності власної та інших учасників 
освітнього процесу.  

ЗК-06. Здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати спільних цілей. 

Спеціальні (фахові ) компетентності: 

ФК-08. Здатність організовувати та проводити освітньо-виховну роботи з учнями початкової 
школи (здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, 
що є теоретичною основою побудови змісту освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля 
усвідомлення їхньої реалізації в освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема; 
здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного 
процесу в початковій ланці освіти; здатність майбутнього вчителя (випускника) вирішувати 
стандартні та проблемні професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, 
на основі сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших 
учнів, у тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами 
навчання; спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби, технології, форми організації 
навчання, адекватні дидактичній ситуації; 

ФК-09. Здатність аналізувати передовий педагогічний досвід початкової освіти і творчо 
впроваджувати його у свою роботу. 

Програмні результати навчання 

ПРН-01. Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння професійних 
дисциплін.  

ПРН-08. Розуміти особливості організації роботи з батьками та іншими суб’єктами освітнього 
процесу.  

ПРН-13. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, 
зміст, організаційні форми, методи і засоби початкової освіти.  

ПРН-14. Знати сучасні технології початкової освіти.  

ПРН-15. Добирати оптимальні методи та ефективні форми і різноманітні засоби педагогічного 
впливу на дітей у процесі їхнього виховання, навчання і розвитку та в конкретних ситуаціях суб’єкт-
суб’єктної взаємодії вихователя з дітьми. 

ПРН-16. Вирішувати питання, пов’язані з організацією розвивального освітнього середовища 
початкової школи.  

ПРН-17.Ефективно використовувати освітні технології, педагогічні методи та прийоми, засоби 
навчання в педагогічному процесі початкової школи.  

ПРН-18.Раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу молодших 
школярів; правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички учнів.  

ПРН-19.Здійснювати гуманістичне виховання у процесі організації колективних виховних 
справ та на уроці. 

ПРН-20. Здатність пояснювати, демонструвати і захищати особисту позицію у сфері розвитку, 
навчання і виховання дітей молодшого шкільного віку державною мовою. 



ПРН-21. Прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування 
нових підходів та прогнозування.  

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:  

Знати:  

- закономірності розвитку особистості молодшого школяра; 

- теоретичні основи організації процесів навчання та виховання у початковій школі; 

- структуру та компоненти процесу навчання у початковій школі; 

- найбільш значущі дидактичні теорії, які спрямовані на розвиток сучасної школи; 

- теоретичні основи дидактичного діагностування; 

- структуру та рушійні сили процесу виховання; 

- принципи, форми, методи організації навчально-виховної роботи з дітьми молодшого 
шкільного віку; 

- методику національного навчання та виховання;  

- концептуальні засади організації освітнього середовища у сучасній початковій школі; 

- особливості організації і управління у початковій школі. 

Вміти: 

- визначати завдання навчально-виховного впливу; 

- проектувати процес навчання і виховання відповідно до базових принципів, використовуючи 
спектр форм, методів, прийомів та засобів; 

- враховувати особливості сучасної соціокультурної ситуації, стану педагогічної науки та 
практики у процесі організації освітнього процесу; 

- будувати освітній процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їхніх 
інтересів і потреб; 

- формувати гуманні відносини з учнями з урахуванням національних традицій; 

- аналізувати, узагальнювати і використовувати  передовий педагогічний досвід і досягнення 
психолого-педагогічної науки. 

Дидактична карта дисципліни 

Тема заняття, 
кількість годин 

Форма 
діяль-
ності 

Методи 
навчання 

і 
оцінюва 

ння 

Оцінюван
ня 

аудиторної 
роботи 

Завдання самостійної і 
домашньої роботи, години 

Література, 
інформаційні 
ресурси 

Оціню
вання 
самос-
тійної, 
домаш

ньої 
роботи 

Термін 
виконання 
самостій-

ної роботи 

 Змістовий модуль 1. Процес виховання у початковій школі  



Педагогіка 
початкової освіти 
в системі 
педагогічних наук, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 

- Зобразіть схематично зв’язки 
педагогіки початкової освіти 
з іншими науками, 
обгрунтуйте, 6 год. 
МО5 

2, 5, 6 
1, 2, 4, 6 
1,3,4 

2 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Сутність процесу 
виховання. 
Закономірності і 
принципи 
виховання, 2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН4, 
МН5 
 
МО2 

- Охарактеризуйте основні 
положення Державної 
національної програми 
«Освіта» (Україна ХХІ ст.). , 
3 год. 
МО2 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Зміст виховання. 
Основні напрями 
виховання учнів 
початкової школи, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН4 
 
МО2 

- Укладіть структурно-логічну 
схему «Особистість і 
колектив», у якій відобразіть 
сутність, ознаки, функції, 
структуру учнівського 
колективу, 2 год. 
МО2 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Методи та 
організаційні 
форми виховання 
учнів молодшого 
шкільного віку,  
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2, 
МО4 

- Укладіть структурно-логічну 
схему «Класифікація методів 
виховання», 2 год. 
МО2 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Сутність процесу 
виховання у 
початковій школі. 
Принципи 
виховання, 2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН3, 
МН5 
МО2 

3 Підберіть народні прислів’я 
та приказки, у яких 
відображено принципи 
виховання, 1 год. 
МО7 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

2 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні напрями 
виховання учнів 
початкової школи, 
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН2, 
МН5 
 
МО2, 
МО4 

3 Опрацюйте основні 
положення Концепції 
національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді 
(2015 р.), 4 год. 
МО7 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Методи і 
організаційні 
форми виховання 
учнів початкової 
школи, 2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН2, 
МН5 
 
МО2 

3 Сформулюйте рекомендації 
щодо організації і 
проведення виховних заходів 
у початковій школі, 4 год 
МО5 

1, 2, 3, 5 
1, 4, 6 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 
 
 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оціню 
вання 
програ 
мних 

резуль 
татів 

навчан
ня 

МО4 
 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати тези 

доповіді на одну із 
запропонованих тем 

МО8 
 

  

 

Не більше 
3 днів 
після 

проведе
ння 

модульн
ого 

контрол
ю 

 Змістовий модуль 2. Процес навчання у початковій школі 
Дидактика 
початкової освіти. 
Процес навчання,  
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 

- Опрацюйте працю 
Я.А.Коменського «Велика 
дидактика», випишіть 
цитати, 3 год. 
МО7 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Зміст освіти у 
початковій школі, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1,  
МН4, 
МН5 
 
МО2 

- Ознайомитися із Державним 
стандартом початкової 
освіти, навчальними 
планами, типовими 
програмами, 2 год. 
МО 2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 



.Методи і засоби 
навчання, 2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 

- Опрацюйте підрозділ 
«Розумове виховання і 
питання методики навчання» 
у книзі «Павлиська середня 
школа» В.Сухомлинського, 
3 год. 
 МО7 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Форми організації 
навчання, 2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 
 

- Випишіть цитати про урок як 
форму організації навчання 
із праць відомих педагогів, 2 
год. 
МО2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 8, 9, 10 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Діагностика 
ефективності 
процесу навчання, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 

- Охарактеризуйте 
особливості оцінювання 
навчальних досягнень учнів 
початкової школи, 3 год. 
МО7 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5, 7 

2 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Організація 
освітнього процесу 
у сучасній 
початковій школі, 
2 год. 

Лекція 
 

МН1, 
МН5 
 
МО2 
 

- Опрацюйте Концепцію 
реалізації державної 
політики у сфері 
реформування загальної 
середньої освіти «Нова 
українська школа» на період 
до 2029 року, 4 год. 
 МО2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Основні категорії 
дидактики. Процес 
навчання у 
початковій школі,  
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН2, 
МН6 
 
МО2, 
МО7 

3 Презентуйте таблицю 
«Компоненти процесу 
навчання»; Сформулюйте 
декілька правил реалізації 
дидактичних принципів,  
3 год. 
МО7 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Реалізація змісту 
освіти у сучасній 
початковій школі, 
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН4 
 
МО2 

3 За поданою схемою 
проаналізуйте підручник для 
початкової школи, 2 год. 
МО2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Методи, прийоми і 
засоби навчання,  
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1, 
МН6 
 
МО2, 
МО4 

3 Проаналізуйте 
запропонований фрагмент 
уроку, відмітьте методи 
навчання і зобразіть 
чотиристоронню модель 
процесу навчання, 3 год. 
МО2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Форми організації 
навчання. Урок у 
початковій школі, 
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1, 
МН6 
 
МО2 

3 Змоделюйте урок у 
початковій школі, 
користуючись програмами та 
підручниками, проаналізуйте 
місце уроку в системі інших 
уроків, визначте тип уроку, 
дидактичні цілі. Визначте 
макроструктуру уроку. 
Проаналізуйте матеріал 
підручника з теми уроку. 
Продумайте мікроструктуру 
уроку, 4 год. 
МО7 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 8, 9, 10 
1, 2, 3, 4, 5 

1 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 



Актуальні 
проблеми 
навчання і 
виховання учнів 
початкової школи,  
2 год. 

Практич
не 
заняття 

МН1,  
МН2 
 
 
МО2 

3 Обгрунтуйте власну думку 
щодо вирішення актуальних 
проблем навчання і 
виховання учнів початкової 
школи, 3 год. 
МО2 

2, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 5, 6, 9 
1, 2, 3, 4, 5 

2 до 
проведення 
наступного 
аудиторного 
заняття 

Змістовий 
модульний 
контроль 

Оціню 
вання 
програ 
мних 

резуль 
татів 

навчан 
ня 

МО2 
(модульна 
контрольн
а робота) 

 

5 балів Додаткові завдання  
Підготувати тези 

доповіді на одну із 
запропонованих тем 

МО8 
 

  

 

Не більше 
3 днів 
після 

проведенн
я 

модульног
о 

контролю 

Підсумковий 
контроль 

екзамен МО1  40  балів Виконання ІНДЗ Захист ІНДЗ   
 

 

Згідно з  
розклад
ом 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 
рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 
засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 

Технічне й програмне забезпечення /обладнання 



Ноутбук, мобільний телефон з підключенням до Інтернет, мультимедійний проектор, екран для: 

- комунікації та опитувань 
- виконання домашніх завдань 
- виконання завдань самостійної роботи 
- проходження тестування (поточний, модульний, підсумковий контроль) 
- унаочнення лекційних занять. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених 
видів освітньої діяльності 

 

Політика дисципліни 

Під час організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань  і  умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час 
заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен дотримуватись 
політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача вищої 
освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у 
силабусі. 

 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, модульний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 
опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю: екзамен 

Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, 
загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти при 
вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно з Положенням про 
оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та критеріями: 
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балів за 
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бальною 
шкалою 
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ЄКТС 
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оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень 

компетентн 
ості 

Оцінка за 
національною 

шкалою 
екзамен залік 

 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 

А 

 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти виявляє особливі 
творчі здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без допомоги 
викладача знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у нестандартних 
ситуаціях, переконливо аргументує 
відповіді, самостійно розкриває власні 
здібності 

 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 
 
відмінн 

о 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зарахов 

ано 

 
 

82-89 

 
 

В 

 
 

дуже 
добре 

здобувач вищої освіти вільно володіє 
теоретичним матеріалу, застосовує його 
на практиці, вільно розв'язує вправи і 
задачі у стандартних ситуаціях, 
самостійно виправляє допущені 
помилки, кількість яких незначна 

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктив 

но- 
варіативний) 

 
 
 
 
 
 
 

добре 
 
 
 
 

74-81 

 
 
 
 

С 

 
 
 
 

добре 

здобувач вищої освіти вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під  керівництвом 
викладача, загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

 
 
 

64-73 

 
 
 

D 

 
 
 
задовільно 

здобувач вищої освіти відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння основних 
положень, за допомогою  викладача 
може аналізувати навчальний матеріал, 
виправляти помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих 

 
 
 
 

Середній 
(репродуктив 

ний) 

 
 
 
 
 
задовіль 

но 
 
 

60-63 

 
 

Е 

 
 
достатньо 

здобувач вищої освіти володіє 
навчальним матеріалом на рівні, 
вищому за початковий, значну частину 
його відтворює на репродуктивному 
рівні 

 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 

FХ 

незадовіль 
но з 

можливіст 
ю 
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о 

складання 
семестров 

ого 
контролю 

 
 
 
здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні окремих 
фрагментів, що становлять незначну 
частину навчального матеріалу 

 
 
 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивни 

й) 

 
 
 
 
незадові 

льно 

 
 
 

не 
зарахов 

ано 

 
1-34 

 
F 

незадовіль 
но з 

обов'язков 
им 

повторни
м 

вивченням 
 

 

здобувач вищої освіти володіє 
матеріалом на рівні елементарного 
розпізнання і відтворення окремих 
фактів, елементів, об'єктів 

Низький 
(рецептивно- 
продуктивни 

й) 

 
незадові 

льно 

не 
зарахов 

ано 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 
(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 



(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 
рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 
екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти під час  вивчення дисципліни 
«Педагогіка початкової освіти» 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумк
овий 
тест 
(
 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  
 

5 

 
 

40 

 
 

100 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 

Модульний контроль - 5 Модульний контроль - 5 

 

Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Система педагогічних наук. Завдання педагогіки початкової освіти. 
2. Взаємозв’язок педагогіки початкової освіти, психології та окремих методик. 
3. Розвиток, соціалізація та виховання особистості учня початкової школи 
4. Основні види діяльності вчителя початкової школи. 
5. Пріоритетні завдання початкової освіти у контексті реалізації концепції «Нова українська школа» 
6. Дидактика початкової освіти 
7. Основні категорії дидактики. Предмет і завдання дидактики початкової освіти. 
8. Складові компоненти процесу навчання. 
9. Основні функції процесу навчання та його рушійні сили. 
10. Освітні, виховні і розвивальні цілі уроку. 
11. Основні етапи оволодіння знаннями. 
12. 3акономірності і принципи навчання, їх характеристика. 
13. Система дидактичних принципів. 
14. Зміст освіти в сучасній початковій школі. 
15. Державний стандарт початкової загальної освіти. Ключові компетентності 
16. Навчальні плани і  програми для початкової школи. 
17. Навчальні підручники та посібники для початкової школи. 
18. Загальнопедагогічні вимоги до підручників. 
19. Загальне поняття про методи і прийоми навчання. 
20. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності. 
21. Методи навчання за джерелом знань. 
22. Методи навчання за логікою передачі і сприймання матеріалу. 
23. Вибір учителем початкової школи методів навчання. 
24. Засоби навчання у початковій школі. 
25. Форми організації освітнього процесу у початковій школі. 
26. Вимоги до сучасного уроку. 
27. Урок як форма організації навчання. 
28. Специфіка уроку у початковій школі. 
29. Дидактичні особливості уроку для учнів шестирічного віку. 
30. Підготовка вчителя початкових класів до уроку. 
31. Сутність дидактичних вимог до уроку. 
32. Сутність санітарно-гігієнічних вимог до уроку. 



33. Структурні елементи сучасного уроку  
34. Переваги і недоліки комбінованого уроку. 
35. Аналіз і самоаналіз уроку. Схема аналізу уроку у початковій школі. 
36. Самостійна робота учнів, домашнє завдання. 
37. Сутність і завдання контролю в освітньому процесі. 
38. Вимоги до контрольно-оцінювальної діяльності вчителя. 
39. Дидактичні ігри у процесі навчання учнів початкової школи. 
40. Процес виховання, його структурні елементи, рушійні сили. 
41. Мета виховання в сучасній педагогіці. 
42. Закономірності і принципи виховання. 
43. Основні напрями виховання у початковій школі. 
44. Особливості трудового виховання учнів початкової школи. 
45. Особливості морального виховання учнів початкової школи. 
46. Особливості розумового виховання учнів початкової школи. 
47. Особливості громадянського виховання учнів початкової школи. 
48. Особливості фізичного виховання учнів початкової школи. 
49. Особливості екологічного виховання учнів початкової школи. 
50. Особливості естетичного виховання учнів початкової школи. 
51. Методи і прийоми виховання учнів початкової школи. 
52. Класифікація методів виховання. 
53. Українська національна система виховання. 
54. Форми організації виховної роботи у початковій школі. 
55. Управління закладом освіти. Внутрішньошкільний контроль 
56. Планування та облік роботи початкової школи. 
57. Завдання, напрями та форми здійснення методичної роботи в школі 
58. Особливості організації освітнього середовища сучасної початкової школи 
59. Особливості проведення ранкових зустрічей у початковій школі 
60. Організація навчальних осередків у освітньому просторі Нової української школи 
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