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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 Обов’язкова  

Модулів – 2 

           Спеціальність: 
013 «Початкова освіта» 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

 Семестр 

Загальна кількість 
годин –  90 

7-й 7, 8-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента – 2 

Освітній рівень: 
бакалавр 

 

12 год. 4 год. 
Практичні, семінарські 
24 год. 6 год. 

Самостійна робота 
 54 год. 80 год. 

Вид контролю:  
Екзамен Екзамен 

Передумови для вивчення дисципліни, вивчення дидактики, основ 
педагогіки, методик (української мови, читання, природознавства, 

математики та ін..), історії педагогіки, педагогічна  майстерність та ін.  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Сучасний етап реформування освіти України характеризується інтенсивним пошуком 

нових підходів у теорії та практиці навчання і виховання, активним втіленням нових 
технологій і освітніх моделей. Головним у цьому процесі має стати питання підготовки 
викладача-педагога з інноваційним стилем мислення і діяльності, здатного творчо підходити 
до вирішення освітніх завдань, особистісного і професійного зростання упродовж життя. 
Інноваційна діяльність педагога стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації 
модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі 
інноваційного розвитку України в цілому. У зв’язку із реформування початкової ланки 
освіти, введенням нового Державного  стандарту початкової освіти, вивчення та 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема «Інтелект України», «Росток» 
та Нової Української школи. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» є 
поглиблення і розширення професійної підготовки спеціалістів у галузі початкової освіти, 
становлення творчої індивідуальності педагога, підготовка вчителів початкової школи до 
педагогічної діяльності. 

Основними завдання вивчення дисципліни «Педагогічні технології у початковій 
школі» є: 

− засвоєння студентами основних положень Закону України "про інноваційну 
діяльність"; 
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− засвоєння нового Державного стандарту початкової школи та нових компетенцій 
(Затверджений постановою Кабінету Міністрів  України від 21 лютого 2018р. № 87); 

− сформувати у студентів потребу в оволодінні педагогічними технологіями на основі 
принципів інноваційної діяльності; 

− вивчення і аналіз найпоширеніших технологій, що активізують навчальну діяльність 
учнів початкової школи; 

− вивчити основні аспекти інтенсивних освітніх технологій; 
− виробити вміння орієнтуватися у різних видах інноваційної педагогічної діяльності;  
− формувати вміння застосовувати отримані знання у різних сферах діяльності;  
− виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні технології відповідно до цілей і 

завдань навчально-виховного процесу;  
− формувати вміння самостійно розробляти педагогічні технології відповідно до цілей і 

завдань навчально-виховної роботи;  
− виробити уміння творчої реалізації освітніх та педагогічних технологій у навчально-

виховному процесі навчального закладу;  
− сформувати педагогічну культуру, професійно-значущі якості сучасного вчителя 

початкових класів. 
Вивчення курсу проводиться на лекціях, семінарських і практичних заняттях, у процесі 

індивідуальної роботи з студентами в аудиторний час (консультації) та в процесі їх 
самостійної роботи.  

Практичні заняття передбачають виконання творчих, навчально-дослідницьких завдань, 
розробку і захист творчих проектів, аналіз проведеної роботи.  

Самостійна робота студентів передбачає опрацювання нормативних документів, 
основної та додаткової педагогічної літератури, виконання творчих проектів, різних видів 
науково-дослідницької роботи.  

Зміст і форми навчальної роботи з студентами повинні забезпечити необхідний 
науково-теоретичний і практичний рівень підготовки майбутніх педагогів школи.  

При вивченні навчальної дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» 
студенти повинні сформувати наступні компетенції: 

Інтегральна компетентність  
ІК 01 Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі професійної діяльності 

та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 
характеризується невизначеністю умов і вимог; 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01 Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного професійного світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду, набуття універсальних навичок учителя;  

ЗК 02 Застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, здатність використовувати навички роботи з 
комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення 
експериментальних і практичних завдань;  

ЗК 03 Уміння ефективно спілкуватися з широкою професійною спільнотою та 
громадськістю; здатність до саморозвитку та самовдосконалення, готовність до постійного 
підвищення особистісного та професійного рівня, наполегливість у досягненні мети;  

ЗК 04 Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, 
відповідальність за навчання інших;  

ЗК 05 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, 
ініціювання оригінальних професійно-інноваційних комплексних проектів; здатність як до 
автономної, так і командної роботи під час реалізації проектів, знання закономірностей 
психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання школі. 

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 
ФК 01 Володіння понятійно-категоріальним апаратом інтегрованого навчального 

курсу; знання принципів, методів, форм організації педагогічного процесу;  
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ФК 02 Здатність оцінити сучасний стан і перспективи розвитку системи початкової 
освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання в освіті; 

ФК 03 Володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей 
навчання; знання різних освітніх технологій;  

ФК 04 Здатність до інноваційної діяльності в сучасних соціально-педагогічних умовах, 
розширення меж професійної компетентності, мотиваційно-професійної спрямованості;  

ФК 05 Знання психолого-педагогічного змісту навчальної та пізнавальної діяльності 
студентів й учнів; методів і форм активізації навчальної діяльності учнів початкової школи; 

ФК 07 Знання психолого-педагогічних характеристик майстерності вчителя; здатність 
творчо організовувати навчальний процес в різних умовах технічного і програмно-
методичного забезпечення;  

ФК 08 Інтегрувати ІКТ в існуючу систему освіти, покращуючи навчально-виховний 
процес у початковій школі. 

 
3. Очікувані результати навчання  

Програма курсу «Педагогічні технології у початковій школі» розрахована на студентів, 
які мають базові знання з філософії, педагогіки, психології, окремих методик, педагогічних 
технологій, соціології, економіки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-
професійної програми студенти повинні: 

знати: 
−  теоретичні аспекти педагогічних технологій у початковій школі;  
−  особливості і методологію інновацій в освіті; 

−  педагогічні технології у галузі початкової освіти;  
− інноваційні педагогічні технології у галузі початкової освіти, зокрема технології 

«Інтелект України», «Росток» та ін.; 
−  нормативно-правове забезпечення організації навчально-виховної діяльності 

початкової школи. 
вміти: 

−  працювати в інноваційному освітньому просторі; 
−  володіти технологічною культурою; 
−  застосовувати інтенсивні педагогічні технології, активні методи та форми 

навчання; 
−  проводити навчальну та виховну роботу із суб’єктами навчально-виховного 

процесу школи; 
− узагальнювати перспективний педагогічний досвід, використовувати надбання 

педагогів-новаторів у власній професійній діяльності;  
− забезпечувати розвиток молодшого школяра. 
володіти:  

- методикою діагностики професійно значущих якостей педагога;  
- методикою педагогічної експертизи, застосування інноваційного досвіду педагогів;  
- методикою проектування і реалізації авторських інновацій у навчально-виховному 

процесі. 
 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН 01 знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової загальної освіти;  
ПРН 02 знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової 

освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна 
компетентність + ПКК). Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості 
ведення журналу обліку успішності учнів. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у 
позаурочній діяльності;  

ПРН 03 знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 
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відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи;  
ПРН 04 знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 

навчальні технології;  
ПРН 05 знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 

галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти;  
ПРН 06 знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 

Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS. Робочою 
програмою курсу передбачені лекційні заняття - 12 год., практичні заняття - 24 год., 
самостійна робота - 54 год. Зміст курсу логічно поділено на 2 змістові модулі. 

 
 
4. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Педагогічні технології, їх властивості та класифікації  
Тема 1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних технологій. 

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання.  Навчальні технології 
Поняття педагогічної технології. Технологія як наука про майстерність. Структура та 

методологічні якості педагогічної технології. Сутність і особливості педагогічної технології. 
Наукові основи педагогічних технологій. Класифікація педагогічних технологій. Головні 
ознаки педагогічної технології 

Нова філософія освіти. Суть і особливості особистісно-орієнтованого навчання і 
виховання. Загальні підходи до класифікації особистісно-орієнтованих технологій. 
Технології розвивального навчання. Технології інтерактивного навчання: технології 
кооперативного навчання, технології колективно-групового навчання, технології 
ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. Проектна 
технологія (метод проектів). Нові інформаційні технології навчання. Дидактичні функції 
комп’ютера у навчанні. Новий державний стандарт початкової освіти.  Концепція НУШ. 

 
 Змістовий модуль 2. 
Педагогічні технології у початковій школі 
Тема 2. «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі. Креативно-інтелектуальні 

тренінги (Барташнікова І.А, Барташнікова О.О). Технологія раннього навчання 
М.Зайцева 

«Будинок вільної дитини» М.Монтессорі. Життєвий шлях М.Монтессорі і розвиток її 
педагогічної системи. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної 
дитини» Марії Монтессорі. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної 
дитини» Марії Монтессорі. Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення 
навичок соціальної поведінки. Матеріали для вправ на розвиток сенсорики (сенсорні 
матеріали). Матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма, читання, 
математичних уявлень. Матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання». 

Креативно-інтелектуальні тренінги І.А. і О.О.Барташнікових. Система тренування 
інтелектуальних здібностей дитини І.А. і О.О.Барташнікових. Особистісні особливості дітей 
з різними рівнями  інтелекту і творчих здібностей. Системи інтелектуальних ігор: розвиток 
сенсорних здібностей і пам’яті; розвиток уваги та навиків навчальної діяльності; розвиток 
наочно-образного та логічного мислення; розвиток уяви та творчих здібностей; як навчити 
дитину читати.  

Технологія раннього навчання  М.Зайцева. Концептуальні засади технологій раннього 
навчання М.Зайцева. Мета та завдання технологій раннього навчання М.Зайцева. 
Особливості змісту педагогічних технологій М.Зайцева. Кубики М.Зайцева, гра «Столик – 
мільярдер».  

 
Тема 3. Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. Технологія 

індивідуалізації навчання 



 7 

Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. Становлення Ш.О.Амонашвілі як 
педагога-новатора. Концептуальні положення гуманно-особистісної технології 
Ш.О.Амонашвілі. Основні ідеї гуманно-особистісної педагогіки. Особливості змісту та 
методики. Історичні корені гуманної педагогіки.  Ш.О. Амонашвілі - продовжувач ідей 
гуманної педагогіки. Сутність освіти в «Школі життя». 6 особливостей освітнього гуманно-
особистісного процесу. Ідея школи Ш.О.Амонашвілі. Поняття - гуманність вчителя, учня.  
Ідея гуманізації шкіл. Вплив особистісних якостей вчителя в системі навчання дітей 
молодшого шкільного віку. Аналіз книг: «Здравствуйте, дети!», «Как живете дети?», «В 
школу з шести років». Основні установки  вчителя гуманного педагогічного процесу. Поради 
учителю «Школи життя» від Шалви Амонашвілі. Майстерня гуманності. «Поетична 
педагогіка» Ш.Амонашвілі.  Притчі від Шалви Амонашвілі. 

Технологія індивідуального навчання – індивідуальний підхід, індивідуальна форма 
навчання. Технологія індивідуального навчання Інге Унт. Адаптивна система навчанні А.С. 
Гриницької. Навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального плану 
В.Д.Мадрілова. Класифікаційні характеристики технологій індивідуального навчання. 
Загальні принципи технологій індивідуального навчання. Особливості змісту і методик 
індивідуального навчання І.Унт, А.С.Границької,В.Д.Мадрілова. Аналоги технологій 
індивідуального навчання. «План Трампа».  

 
Тема 4. Технології розвивального навчання Л.Занкова. Технологія особистісно-

розвивального навчання Ельконіна-Давидова 
Історико-педагогічні засади проблеми розвитку  розвивального навчання. Технологія 

розвивального навчання Л.В.Занкова. Впровадження розвивального навчання Л.В.Занкова. 
Система розвивального навчання Л.В. Занкова.  

Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Впровадження 
особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Особливості особистісно-
розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Сутність технології розвивального навчання 
Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова. Мета і завдання навчання технології розвивального навчання 
Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова.  Що таке розвивальне навчання Ельконіна Давидова? 

 
Тема 5. Диференційоване навчання С.П.Логачевської. Система поетапного 

навчання М.М.Палтишева.   Технології формування та розвитку творчої особистості 
учня початкових класів 

 Диференційоване навчання С.О.Логачевської. Способи диференціації. Їх 
характеристика та рівні. Диференціація навчання на всіх етапах уроку С.П.Логачевської. 
Використання диференційованого навчання під час формування обчислювальних навичок 
учнів початкових класів. 

Наукова технологія «Поетапної системи навчання» та «Закони педагогічної гармонії».. 
Система поетапного навчання фізиці  (М.М.Палтишев) Цільові орієнтації. Особливості 
методики. Класифікаційні параметри. Цільові орієнтації. Концептуальні настанови. 
Особливості змісту. Особливості методики. Концептуальні положення технології 
формування та розвитку творчої особистості учня початкових класів. 

 
Тема 6. «Веселкова» здоров’язберігаюча педагогічна технологія. Педагогічна 

технологія «Інтелект України». Педагогічна технологія «Росток». НУШ 
Концептуальні положення технології. Мета, цілі  й завдання технології. Збереження 

здоров’я дитини – загальнодержавна проблема. Арт-терепія як засіб навчання і виховання. 
Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання. Принципи технології. Структура діяльності 
«Веселкової» школи. Зміст «Веселкової» педагогічної технології. Загальні положення 
проекту «Інтелект України». Сутність проекту «Інтелект України». Головні положення 
проекту «Інтелект України». Концепція розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект 
України».   Мета Всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України». 
Завдання проекту «Інтелект України». Нормативна база проекту. Принципи проекту 
«Інтелект України». Впровадження педагогічної технології «Росток». Нормативна база 
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педагогічної технології «Росток». Мета та завдання педагогічної технології «Росток».  
Актуальність. Основні завдання проекту. Концепція педагогічної технології “Росток”. 
Комплексність програми розвитку педагогічної технології «Росток». Особливості 
використання програм розвиваючого навчання «Росток».  

 Державний стандарт початкової освіти (2018 р.). Концепція НУШ. Сутність НУШ. 
Головні положення НУШ. Мета та завдання НУШ.  

 
5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Усього У тому числі усього у тому числі 
лекції прак-

тичні 
сам. 
робота 

лекції прак-
тичні 

сам. 
робота 

Змістовий модуль 1. Педагогічні технології, їх властивості та класифікації  
Тема 1. Сутність, основні 
властивості та класифікація 
педагогічних технологій. 
Особистісно-орієнтоване 
навчання і виховання.  Навчальні 
технології 

14 2 4 8 16 2  14 

Разом за змістовим модулем 1 14 2 4 8 16 2  14 
Змістовий модуль 2. Педагогічні технології у початковій школі 

Тема 2. «Будинок вільної 
дитини» М. Монтессорі. 
Креативно-інтелектуальні 
тренінги (І.А. та О.О. 
Барташнікових). Технологія 
раннього навчання М.Зайцева 

12 2 4 8 16  
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
2 

14 

Тема 3. Гуманно особистісна 
технологія Ш.О.Амонашвілі. 
Технологія індивідуалізації 
навчання 

10 2 4 10 14 12 

Тема 4. Технології 
розвивального навчання 
Л.Занкова. Технологія 
особистісно-розвивального 
навчання Ельконіна-Давидова 

12 2 4 10 12  
 
 
 
 
 
2 

12 

Тема 5. Диференційоване 
навчання С.П. Логачевської. 
Система поетапного навчання 
М.М.Палтишева.   Технології 
формування та розвитку творчої 
особистості учнів початкових 
класів 

12 2 4 8 16 14 

Тема 6. «Веселкова» 
здоров’язберігаюча педагогічна 
технологія. Педагогічна 
технологія «Інтелект України». 
Педагогічна технологія «Росток». 
НУШ 

14 2 4 10 16  2 14 

Разом за змістовим модулем 2 76 10 20 46 74 2 6 66 
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Усього годин 90 12 24 54 90 4 6 80 
 
6.  Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми Кількість годин 
1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних 

технологій.  
2 

2. Особистісно-орієнтоване навчання і виховання.  Навчальні 
технології. 

2 

3. «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі. Креативно-
інтелектуальні тренінги І.А. і О.О.Барташнікових. 

2 

4. Технологія раннього навчання М.Зайцева.  2 
5. Технології розвивального навчання Л.Занкова. Технологія 

особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова.  
2 

6. Технології формування та розвитку творчої особистості учня 
початкових класів Технології індивідуалізації навчання.  

2 

7. Гуманно-особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі 2 
8. Диференційоване навчання С.П.Логачевської  «Крок за кроком», 

«Перші кроки». Система поетапного навчання М.М.Палтишева.  
2 

9. Технологія випереджального навчання С.М.Лисенкової. 
Технологія В.Ф.Шаталова 

2 

10. Педагогічна технологія Є.Н.Ільїна «Мистецтво спілкування». 
Педагогічна технологія на основі ефективних уроків А.А.Окунева 

2 

11. «Веселкова» здоров’язберігаюча педагогічна технологія. 
Педагогічна технологія  «Росток» 

2 

12 Технологія «Інтелект України». Нова Українська школа. 2 
 Всього 24 
 

7. Самостійна робота 
№ п/п Назва теми Кількість годин 
1. Сутність, основні властивості та класифікація 

педагогічних технологій. Особистісно-орієнтоване 
навчання і виховання.  Навчальні технології. 

8 

2. Будинок вільної дитини» М. Монтессорі. Креативно-
інтелектуальні тренінги (І.А. та О.О. Барташнікових). 
Технологія раннього навчання М.Зайцева 

8 

3. Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. 
Технологія індивідуалізації навчання. 

10 

4. Технології розвивального навчання Л.Занкова. 
Технологія особистісно-розвивального навчання 
Ельконіна-Давидова 

10 

5. Диференційоване навчання С.П. Логачевської. Система 
поетапного навчання М.М.Палтишева.   Технології 
формування та розвитку творчої особистості учнів 
початкових класів. 

8 

6. «Веселкова» здоров’язберігаюча педагогічна технологія. 
Педагогічна технологія «Інтелект України». Педагогічна 
технологія «Росток». НУШ. 

10 

 Всього 54 год. 
 
8. Індивідуальні навчальні завдання 
1. Скласти структурно-логічну схему педагогічної технології Ш.О.Амонашвілі. 
2. Скласти  структурно-логічну схему педагогічної технології С.О.Логачевської. 
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3. Підготувати презентацію з технологій розвивального навчання, визначити головні 
завдання та мету розвивального навчання. 

4. Підготувати презентацію з технологій інтерактивного навчання, визначити головні 
завдання та мету інтерактивного навчання. 

5. Скласти порівняльну таблицю з позитивними та негативними сторонами 
використання комп’ютера у навчанні молодших школярів. 

6. Визначити та охарактеризувати позитивні та негативні сторони навчання молодших 
школярів у диференційованому навчанні. 

7. Визначити основні проблеми розвитку творчої особистості.  
8. Скласти творчі винахідницькі завдання для учнів 4 класу. 
9. Написати твір "Я педагог новатор". 
10. Підготувати леп-бук «Моя інноваційна діяльність». 

 
9. 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 здобувачів вищої освіти.  
 
10. Методи оцінювання.  
МО1 –екзамени;  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – командні проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

 
11. Засоби діагностики результатів навчання (засобами оцінювання та методами 

демонстрування результатів можуть бути: 
 - екзамен;  
- тести;  
 - проєкти;  
- реферати, есе;  
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень. 

 
12. Критерії оцінювання результатів навчання. Визначити за допомогою якісних 

критеріїв мінімальний пороговий рівень оцінки і трансформувати його в мінімальну 
позитивну оцінку. Зазначити використовувану числову (рейтингову) шкалу. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка ЕСТS 
 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 
проекту 

для заліку 

90-100 А Відмінно  
 
Зараховано 

82-89 В Добре 
74-81 С 
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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 

 
13. Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні навчального 

курсу 
 Аудиторна робота  Екзамен Всього 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 60 40 100 
8 8 8 8 8 8 
Модульний 
контроль - 6 

Модульний контроль - 6    

 
14. Методичне забезпечення: 
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять. 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
- Пакети завдань для контрольних заходів; екзамену. 
5. Візуальний супровід навчальної дисципліни. 

 
15. Питання для підготовки до підсумкового контролю 

1. Розкрийте сутність та особливості педагогічної технології. 
2. Розкрийте структуру педагогічної технології. 
3. Охарактеризуйте рівні та напрями педагогічної технології. 
4. Охарактеризуйте технологічну схему та технологічну карту. 
5. Розкрийте суть інноваційної педагогічної діяльності. 
6. Розкрийте головні ознаки педагогічної технології. 
7. Розкрийте сутність нової філософії освіти та нової гуманістичної парадигми. 
8. Виділіть головні ключові компетенції розвивальної парадигми освіти. 
9. Розкрийте ключові компетентності «Нової Української Школи». 
10. Розкрийте суть і особливості особистісно орієнтованого навчання і виховання. 
11. Розкрийте основні ознаки особистісно-орієнтованої навчально-виховної моделі. 
12.  Охарактеризуйте головні вимоги до особистісно орієнтованих технологій. 
13. Схарактеризуйте дидактичні принципи концепції Леоніда Занкова. 
14. Схарактеризуйте дидактичні принципи концепції В.Давидова-Д.Ельконіна. 
15. Охарактеризуйте розвивальне навчання, його мету та завдання. 
16. Розкрийте зміст та методи розвивального навчання та їх ефективне використання 

на уроці. 
17. Охарактеризуйте побудову уроку за технологією розвивального навчання. 
18. Розкрийте суть інтерактивного навчання, його мету та завдання. 
19. Виділіть сильні та слабкі сторони інтерактивного навчання та умови успішного 

застосування інтерактивних технологій. 
20. Охарактеризуйте технологію кооперативного навчання виділіть її основні ознаки. 
21.  Охарактеризуйте технологію колективно-групового навчання та назвіть її методи.  
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22.  Охарактеризуйте технологію ситуативного моделювання та її методів. 
23.  Охарактеризуйте технологію опрацювання дискусійних питань та її методів. 
24. Охарактеризуйте технологію проектного навчання її мету та завдання. 
25.  Виділіть типологічні ознаки та типи проектних технологій. 
26.  Охарактеризуйте сутність, мету та завдання нових інформаційних технологій. 
27. Розкрийте можливості використання комп’ютерних технологій та напрями 

використання комп’ютера у навчальному процесі. 
28.  Виділіть дидактичні функції комп’ютера у навчальному процесі початкової 

школи. 
29.  Вкажіть позитивні та негативні сторони використання комп’ютера у навчальному 

процесі початкової школи. 
30.  Розкрийте функції та сфери застосування нових інформаційних технологій у 

сучасній початковій школі. 
31. Розкрийте  розвиток педагогічної системи Марії Монтессорі та концептуальні 

засади педагогічної технології «Будинок вільної дитини». 
32. Схарактеризуйте особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної 

дитини» та «Золоті» матеріали Марії Монтессорі. 
33. Креативно-інтелектуальні тренінги І.А.Барташнікової та О.О.Барташнікової у 

розвитку особистості учнів. 
34.  Концептуальні засади технологій раннього навчання М.Зайцева. 
35.  Особливості змісту педагогічної технології М. Зайцева. 
36.  Система розвивального навчання Л.В.Занкова. 
37.  Сутність технології особистісно-розвивального навчання Д.Б. Ельконіна - В.В. 

Давидова. 
38.  Розкрийте мету та завдання технології особистісно-розвивального навчання 

Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова. 
39.  Способи диференціації. Їх характеристика та рівні. 
40.  Технологія диференційованого навчання С.П.Логачевської. 
41.  Диференціація навчання на всіх етапах уроку С.П.Логачевської. 
42.  Система поетапного навчання  М.М. Палтишева. 
43.  Розкрийте сутність гуманно-особистісної технології Ш.О.Амонашвілі. 
44. Схарактеризуйте концептуальні положення гуманно-особистісної технології 

Ш.О.Амонашвілі. 
45.  Сутність освіти в «Школі життя» Ш.О.Амонашвілі.  
46.  Педагогічна технологія «мистецтво спілкування» Є. Ільїна. Важливість малого у 

педагогічній технології Є.Н.Ільїна. 
47.  Педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків А.А.Окунева. 
48.  Особливості змісту технології випереджувального навчання С.М. Лисенкової. 

Опорні схеми. Класифікація опорних схем. 
49.  Система інтенсивного навчання педагога-новатора В.Ф. Шаталова. Ідея кодування 

знань і методична система В.Ф.Шаталова. 
50.  Основне завдання та мета технології формування та розвитку творчої особистості 

учня початкових класів. Засоби та методи розвитку творчих здібностей учнів. 
51. Сутність технології індивідуального навчання, індивідуальна форма навчання. 

Загальні принципи технологій індивідуального навчання. 
52.  Мета, цілі та завдання  «Веселкової» здоровязберігальної педагогічної технології. 
53.  Арт-терепія як засіб навчання і виховання.  
54.  Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання.  
55.  Структура діяльності та  зміст «Веселкової» школи.  
56.  Сутність проекту «Інтелект України». 
57.  Головні положення, мета та завдання проекту «Інтелект України». 
58.  Мета та завдання педагогічної технології «Росток». 
59.  Концепція педагогічної технології “Росток”. 
60. Мета та завдання Нової Української школи. 
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16. Рекомендована література: 

Основна література:  
1. Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. 

посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ : Слово, 2014. 286 с.  
2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. для студ.. 

вищих навч. з. Академвидав. Київ:  2002.  356 c. 
3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студентів вищ. 

навч. закл. 3-тє вид., випр. Київ : Академвидав, 2015. 303 с.  
4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студентів вищ. 

навч. закл.  2-ге вид., допов.  Київ : Академвидав, 2012. 352 с.  
5. Дівакова І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. Посібник. 

Тернопіль. «Мандрівець». 2012. 180 с. 
6. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтеракт. підруч. для 

педагогів ринкової системи освіти; М-во освіти і науки України.  Київ : Слово, 2004. 
616 с.  

7. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 
закл. Київ : Академвидав, 2012. 222 с. 
 

Додаткова: 
8. Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. / І.М.Дичківська; 

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2001. – 222 с.  
9. Зайчук В. О. Технологія професіоналізму в освіті : монографія. Луцьк : ПВД 

"Твердиня", 2012. 577 с.  
10. Інноваційні педагогічні технології : слов.-довід. М-во освіти і науки України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; авт.-упоряд. Рівне: РДГУ, 2003. 43 с. . 
11. Кирилецька Г. М.  Формування просторових уявлень учнів засобами 

інноваційних технологій : метод. посіб.  Рівне : РДГУ, 2011. 58 с.  
12. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. 

Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти.  Київ : А.С.К., 2003. 255 с.  
13. Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб.  М-во освіти і 

науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка ; за ред. М.В.Гриньової. 
Полтава: АСМІ, 2006. 230с.  

14. Термінологічний словник з педагогічних технологій : для студентів напряму 
6.010102 "Почат. освіта". / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 
Каф. педагогіки почат. освіти ; розроб.: О.М.Міщеня, Л.В.Усач. Рівне : РДГУ, 2015. 154 
с.  

15. Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. 
Харків: Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 

16. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навч. посібник. Київ: ПЦ 
«КОМПРИНТ». 2016. 583 с. Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download 

17.  Пєхота О. М. Особистісно-орієнтована освіта і технології.. Режим доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

18.  Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. 
посібник. Київ: Вид-во А.С.К. 2004. 192 с. Режим доступу:  
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf 
 
17. Посилання на сайти 

19. https://www.ed-era.com/courses/ 
20. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:btps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 
21. Державні стандарти початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: zakon5.rada.qov.ua/laws/show/462-2011 

http://e-kniga.in.ua/
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf
https://www.ed-era.com/courses/
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22.  Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. 
Харків: Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 

23. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
osvita.ua/leqis/ation/law/223 

24. Закон України про загальну середню освіту [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.osvita.orq.ua/pravo/law_02/  

25. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей» [Електронний ресурс]. 
- Режим д ed.pdf 2016. 

http://e-kniga.in.ua/
http://www.osvita.orq.ua/pravo/law_02/
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Силабус 
 «Педагогічні технології у  початковій школі» 

Рівненський державний гуманітарний університет 
Кафедра педагогіки початкової освіти 

 
 
 

Назва дисципліни ОК  - 12. Педагогічні технології у 
початковій школі 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредита / 90 годин 

Вид підсумкового контролю екзамен 
Викладач Міщеня Оксана Миколаївна 
Профайл викладача на сайті 
кафедри, в соцмережі 

http://kppivo-rshu.org.ua 
 

E-mail викладача oksana.mishchenia@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle 

 

Мова викладання Українська 
Консультації Очні консультації: вівторок 13.00-15.00 

Он лайн – консультації: вівторок 17.00-
19.00 

  
 
 

Цілі навчальної дисципліни 
 

Програма навчальної нормативної дисципліни ОК – 12 «Педагогічні технології у 
початковій школі» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів вищої освіти  013 «Початкова освіта». 

В Україні активно проходить процес становлення нової системи освіти, орієнтованої на 
входження у світовий освітній простір, що супроводжується суттєвими змінами в 
педагогічній теорії і практиці освітнього процесу.  

Сучасна психолого-педагогічна наука, як і педагогічна практика, перебуває в стані 
переоцінки цінностей. Основний пріоритет звернено до духовного становлення розвитку 
особистості, наповнення процесу формування та самореалізації сучасної особистості, 
культуро-творчі, життєво-творчі, духовним змістом навчання і виховання.  

Підготовка майбутнього фахівця до професійної педагогічної діяльності у закладах 
середньої освіти набуває надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у період 
реформування освіти. Навчання у закладі вищої освіти вимагає від студента серйозної 
підготовки, прикладання зусиль в оволодінні найновішими формами, методами, засобами 
професійної діяльності. 

Саме тому вивчення педагогічних технологій, які б розглядали особистість як головний 
пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є найактуальнішим завданням сучасної 
педагогічної науки і практики.  

http://kppivo-rshu.org.ua/
mailto:oksana.mishchenia@rshu.edu.ua
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Практична спрямованість підготовки здобувачів вищої освіти дозволяє вивчати 
педагогічні технології шляхом розкриття сутності та змісту навчальних тем дисципліни на 
лекціях; закріплення матеріалу при його обговоренні та аналізі проблемних ситуацій на 
практичних та лабораторних заняттях; закріплення знань, умінь і навичок педагогічної 
діяльності  під час проходження педагогічної практики; завдяки значному обсягу самостійної 
роботи студентів. 

Сучасне навчання у закладі вищої освіти спрямоване на виховання 
конкурентоспроможного фахівця, здатного формувати в собі основи теоретико-
методологічної педагогічної культури щодо сучасних процесів технологізації в освіті. 

Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами вищої освіти України.  
Сучасний етап реформування освіти України характеризується інтенсивним пошуком 

нових підходів у теорії та практиці навчання і виховання, активним втіленням нових 
технологій і освітніх моделей. Головним у цьому процесі має стати питання підготовки 
викладача-педагога з інноваційним стилем мислення і діяльності, здатного творчо підходити 
до вирішення освітніх завдань, особистісного і професійного зростання упродовж життя. 
Інноваційна діяльність педагога стає на сьогоднішній день основним напрямом реалізації 
модернізаційних реформ в освіті й одним із суттєвих напрямів переходу до моделі 
інноваційного розвитку України в цілому. У зв’язку із реформування початкової ланки 
освіти, введенням нового Державного  стандарту початкової освіти, вивчення та 
впровадження інноваційних педагогічних технологій, зокрема «Інтелект України», «Росток» 
та Нової Української школи. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» є 
поглиблення і розширення професійної підготовки спеціалістів у галузі початкової освіти, 
становлення творчої індивідуальності педагога, підготовка вчителів початкової школи до 
педагогічної діяльності. 

Основними завдання вивчення дисципліни «Педагогічні технології у початковій школі» 
є: 

− засвоєння студентами основних положень Закону України "про інноваційну 
діяльність"; 

− засвоєння нового Державного стандарту початкової школи та нових компетенцій 
(Затверджений постановою Кабінету Міністрів  України від 21 лютого 2018р. № 87); 

− сформувати у студентів потребу в оволодінні педагогічними технологіями на основі 
принципів інноваційної діяльності; 

− вивчення і аналіз найпоширеніших технологій, що активізують навчальну діяльність 
учнів початкової школи; 

− вивчити основні аспекти інтенсивних освітніх технологій; 
− виробити вміння орієнтуватися у різних видах інноваційної педагогічної діяльності;  
− формувати вміння застосовувати отримані знання у різних сферах діяльності;  
− виробити уміння відбирати та оцінювати педагогічні технології відповідно до цілей і 

завдань навчально-виховного процесу;  
− формувати вміння самостійно розробляти педагогічні технології відповідно до цілей і 

завдань навчально-виховної роботи;  
− виробити уміння творчої реалізації освітніх та педагогічних технологій у навчально-

виховному процесі навчального закладу;  
− сформувати педагогічну культуру, професійно-значущі якості сучасного вчителя 

початкових класів. 
 
Очікувані результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 01 Оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного професійного світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду, набуття універсальних навичок учителя;  
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ЗК 02 Застосування сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, здатність використовувати навички роботи з 
комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для вирішення 
експериментальних і практичних завдань;  

ЗК 03 Уміння ефективно спілкуватися з широкою професійною спільнотою та 
громадськістю; здатність до саморозвитку та самовдосконалення, готовність до постійного 
підвищення особистісного та професійного рівня, наполегливість у досягненні мети;  

ЗК 04 Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень, 
відповідальність за навчання інших;  

ЗК 05 Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, 
ініціювання оригінальних професійно-інноваційних комплексних проектів; здатність як до 
автономної, так і командної роботи під час реалізації проектів, знання закономірностей 
психолого-педагогічних умов ефективності організації процесу навчання і виховання школі. 

 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК): 

ФК 01 Володіння понятійно-категоріальним апаратом інтегрованого навчального 
курсу; знання принципів, методів, форм організації педагогічного процесу;  

ФК 02 Здатність оцінити сучасний стан і перспективи розвитку системи початкової 
освіти в Україні; специфіки застосування новітніх технологій навчання в освіті; 

ФК 03 Володіння науково-теоретичними знаннями побудови інноваційних моделей 
навчання; знання різних освітніх технологій;  

ФК 04 Здатність до інноваційної діяльності в сучасних соціально-педагогічних умовах, 
розширення меж професійної компетентності, мотиваційно-професійної спрямованості;  

ФК 05 Знання психолого-педагогічного змісту навчальної та пізнавальної діяльності 
студентів й учнів; методів і форм активізації навчальної діяльності учнів початкової школи; 

ФК 07 Знання психолого-педагогічних характеристик майстерності вчителя; здатність 
творчо організовувати навчальний процес в різних умовах технічного і програмно-
методичного забезпечення;  

ФК 08 Інтегрувати ІКТ в існуючу систему освіти, покращуючи навчально-виховний 
процес у початковій школі. 

 
Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 01 знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним 
стандартом початкової загальної освіти;  

ПРН 02 знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової 
освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна 
компетентність + ПКК). Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості 
ведення журналу обліку успішності учнів. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у 
позаурочній діяльності;  

ПРН 03 знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні 
відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи;  

ПРН 04 знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні 
навчальні технології;  

ПРН 05 знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти;  

ПРН 06 знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: 
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Програма курсу «Педагогічні технології у початковій школі» розрахована на студентів, 
які мають базові знання з філософії, педагогіки, психології, окремих методик, педагогічних 
технологій, соціології, економіки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни згідно з вимогами освітньо-
професійної програми студенти повинні: 

знати: 
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−  теоретичні аспекти педагогічних технологій у початковій школі;  
−  особливості і методологію інновацій в освіті; 

−  педагогічні технології у галузі початкової освіти;  
− інноваційні педагогічні технології у галузі початкової освіти, зокрема технології 

«Інтелект України», «Росток» та ін.; 
−  нормативно-правове забезпечення організації навчально-виховної діяльності 

початкової школи. 
вміти: 

−  працювати в інноваційному освітньому просторі; 
−  володіти технологічною культурою; 
−  застосовувати інтенсивні педагогічні технології, активні методи та форми 

навчання; 
−  проводити навчальну та виховну роботу із суб’єктами навчально-виховного 

процесу школи; 
− узагальнювати перспективний педагогічний досвід, використовувати надбання 

педагогів-новаторів у власній професійній діяльності;  
− забезпечувати розвиток молодшого школяра. 
володіти:  

- методикою діагностики професійно значущих якостей педагога;  
- методикою педагогічної експертизи, застосування інноваційного досвіду педагогів;  
- методикою проектування і реалізації авторських інновацій у навчально-виховному 

процесі. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі» 
значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом таких 
дисциплін як: «Основи педагогіки», «Дидактика», «Психологія», «Методик (української 
мови, читання, природознавства, математики та ін.)», «Історія педагогіки», «Педагогічна  
майстерність» та ін. 

Мотивація здобувачів вищої освіти: підвищення інтересу студентів до професійної 
компетентності шляхом розкриття його суті, структури, ролі у професійній діяльності 
вчителя початкової школи; забезпечення усвідомлення студентами того, що в основі 
формування професійної компетентності лежить чітке уявлення про власні професійні та 
особистісні характеристики, від яких залежить ефективність їх професійної діяльності; 
сформувати інтерес студентів до роботи в початковій школі, на яку спрямована його 
професійна діяльність і з урахуванням ставлення якої слід формувати власний позитивний 
імідж; забезпечити усвідомлення студентами залежності професійного успіху від 
сформованого позитивного іміджу; забезпечити позитивне ставлення і налаштованість 
студентів на формування професійної компетентності вчителя і ретельну роботу в цьому 
напрямі. 

Спільна (групова) діяльність. Вивчення курсу проводиться на лекціях та практичних 
заняттях, у процесі індивідуальної роботи з студентами в аудиторний час (консультації) та в 
процесі їх самостійної роботи. Практичні заняття передбачають виконання творчих, 
навчально-дослідницьких завдань, розробку і захист творчих проектів, аналіз проведеної 
роботи. А також заняття  проводяться у формі відкритих діалогів та круглих столів з 
обговорення певних питань, виступи студентів, які підготували доповіді з даної теми, 
проведення дискусій.  

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота студентів 
передбачає опрацювання нормативних документів, основної та додаткової педагогічної 
літератури, виконання творчих проектів, різних видів науково-дослідницької роботи, 
розробка відеопроєктів. 
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Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Педагогічні технології, їх властивості та класифікації  
Тема 1. Сутність, основні властивості та класифікація педагогічних технологій. 

Особистісно-орієнтоване навчання і виховання.  Навчальні технології 
Поняття педагогічної технології. Технологія як наука про майстерність. Структура та 

методологічні якості педагогічної технології. Сутність і особливості педагогічної технології. 
Наукові основи педагогічних технологій. Класифікація педагогічних технологій. Головні 
ознаки педагогічної технології 

Нова філософія освіти. Суть і особливості особистісно-орієнтованого навчання і 
виховання. Загальні підходи до класифікації особистісно-орієнтованих технологій. 
Технології розвивального навчання. Технології інтерактивного навчання: технології 
кооперативного навчання, технології колективно-групового навчання, технології 
ситуативного моделювання, технології опрацювання дискусійних питань. Проектна 
технологія (метод проектів). Нові інформаційні технології навчання. Дидактичні функції 
комп’ютера у навчанні. Новий державний стандарт початкової освіти.  Концепція НУШ. 

 
 Змістовий модуль 2. Педагогічні технології у початковій школі 
Тема 2. «Будинок вільної дитини» М.Монтессорі. Креативно-інтелектуальні 

тренінги (Барташнікова І.А, Барташнікова О.О). Технологія раннього навчання 
М.Зайцева 

«Будинок вільної дитини» М.Монтессорі. Життєвий шлях М.Монтессорі і розвиток її 
педагогічної системи. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної 
дитини» Марії Монтессорі. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної 
дитини» Марії Монтессорі. Матеріали для вправ у повсякденному житті та вироблення 
навичок соціальної поведінки. Матеріали для вправ на розвиток сенсорики (сенсорні 
матеріали). Матеріали для вправ на розвиток мовлення, навичок письма, читання, 
математичних уявлень. Матеріали для вправ із розділу «Космічне виховання». 

Креативно-інтелектуальні тренінги І.А. і О.О.Барташнікових. Система тренування 
інтелектуальних здібностей дитини І.А. і О.О.Барташнікових. Особистісні особливості дітей 
з різними рівнями  інтелекту і творчих здібностей. Системи інтелектуальних ігор: розвиток 
сенсорних здібностей і пам’яті; розвиток уваги та навиків навчальної діяльності; розвиток 
наочно-образного та логічного мислення; розвиток уяви та творчих здібностей; як навчити 
дитину читати.  

Технологія раннього навчання  М.Зайцева. Концептуальні засади технологій раннього 
навчання М.Зайцева. Мета та завдання технологій раннього навчання М.Зайцева. 
Особливості змісту педагогічних технологій М.Зайцева. Кубики М.Зайцева, гра «Столик – 
мільярдер».  

 
Тема 3. Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. Технологія 

індивідуалізації навчання 
Гуманно особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі. Становлення Ш.О.Амонашвілі як 

педагога-новатора. Концептуальні положення гуманно-особистісної технології 
Ш.О.Амонашвілі. Основні ідеї гуманно-особистісної педагогіки. Особливості змісту та 
методики. Історичні корені гуманної педагогіки.  Ш.О. Амонашвілі - продовжувач ідей 
гуманної педагогіки. Сутність освіти в «Школі життя». 6 особливостей освітнього гуманно-
особистісного процесу. Ідея школи Ш.О.Амонашвілі. Поняття - гуманність вчителя, учня.  
Ідея гуманізації шкіл. Вплив особистісних якостей вчителя в системі навчання дітей 
молодшого шкільного віку. Аналіз книг: «Здравствуйте, дети!», «Как живете дети?», «В 
школу з шести років». Основні установки  вчителя гуманного педагогічного процесу. Поради 
учителю «Школи життя» від Шалви Амонашвілі. Майстерня гуманності. «Поетична 
педагогіка» Ш.Амонашвілі.  Притчі від Шалви Амонашвілі. 

Технологія індивідуального навчання – індивідуальний підхід, індивідуальна форма 
навчання. Технологія індивідуального навчання Інге Унт. Адаптивна система навчанні А.С. 
Гриницької. Навчання на основі індивідуально-орієнтованого навчального плану 



 20 

В.Д.Мадрілова. Класифікаційні характеристики технологій індивідуального навчання. 
Загальні принципи технологій індивідуального навчання. Особливості змісту і методик 
індивідуального навчання І.Унт, А.С.Границької,В.Д.Мадрілова. Аналоги технологій 
індивідуального навчання. «План Трампа».  

 
Тема 4. Технології розвивального навчання Л.Занкова. Технологія особистісно-

розвивального навчання Ельконіна-Давидова 

Історико-педагогічні засади проблеми розвитку  розвивального навчання. Технологія 
розвивального навчання Л.В.Занкова. Впровадження розвивального навчання Л.В.Занкова. 
Система розвивального навчання Л.В. Занкова.  

Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Впровадження 
особистісно-розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Особливості особистісно-
розвивального навчання Ельконіна-Давидова. Сутність технології розвивального навчання 
Д.Б. Ельконіна - В.В. Давидова. Мета і завдання навчання технології розвивального навчання 
Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова.  Що таке розвивальне навчання Ельконіна Давидова? 

 
Тема 5. Диференційоване навчання С.П.Логачевської. Система поетапного 

навчання М.М.Палтишева.   Технології формування та розвитку творчої особистості 
учня початкових класів 

 Диференційоване навчання С.О.Логачевської. Способи диференціації. Їх 
характеристика та рівні. Диференціація навчання на всіх етапах уроку С.П.Логачевської. 
Використання диференційованого навчання під час формування обчислювальних навичок 
учнів початкових класів. 

Наукова технологія «Поетапної системи навчання» та «Закони педагогічної гармонії».. 
Система поетапного навчання фізиці  (М.М.Палтишев) Цільові орієнтації. Особливості 
методики. Класифікаційні параметри. Цільові орієнтації. Концептуальні настанови. 
Особливості змісту. Особливості методики. Концептуальні положення технології 
формування та розвитку творчої особистості учня початкових класів. 

 
Тема 6. «Веселкова» здоров’язберігаюча педагогічна технологія. Педагогічна 

технологія «Інтелект України». Педагогічна технологія «Росток». НУШ 
Концептуальні положення технології. Мета, цілі  й завдання технології. Збереження 

здоров’я дитини – загальнодержавна проблема. Арт-терепія як засіб навчання і виховання. 
Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання. Принципи технології. Структура діяльності 
«Веселкової» школи. Зміст «Веселкової» педагогічної технології. Загальні положення 
проекту «Інтелект України». Сутність проекту «Інтелект України». Головні положення 
проекту «Інтелект України». Концепція розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект 
України».   Мета Всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України». 
Завдання проекту «Інтелект України». Нормативна база проекту. Принципи проекту 
«Інтелект України». Впровадження педагогічної технології «Росток». Нормативна база 
педагогічної технології «Росток». Мета та завдання педагогічної технології «Росток».  
Актуальність. Основні завдання проекту. Концепція педагогічної технології “Росток”. 
Комплексність програми розвитку педагогічної технології «Росток». Особливості 
використання програм розвиваючого навчання «Росток». Державний стандарт початкової 
освіти (2018 р.). Концепція НУШ. Сутність НУШ. Головні положення НУШ. Мета та 
завдання НУШ.  

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна література:  

1. Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навч. 
посіб. для студентів вищ. навч. закл. Київ : Слово, 2014. 286 с.  
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2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. для студ.. 
вищих навч. з. Академвидав. Київ:  2002.  356 c. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студентів вищ. 
навч. закл. 3-тє вид., випр. Київ : Академвидав, 2015. 303 с.  

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студентів вищ. 
навч. закл.  2-ге вид., допов.  Київ : Академвидав, 2012. 352 с.  

5. Дівакова І. Інтерактивні технології навчання у початкових класах. Посібник. 
Тернопіль. «Мандрівець». 2012. 180 с. 

6. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології : інтеракт. підруч. для 
педагогів ринкової системи освіти; М-во освіти і науки України.  Київ : Слово, 2004. 
616 с.  

7. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. 
закл. Київ : Академвидав, 2012. 222 с. 
 

Додаткова: 
8. Дичківська І.М. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. / І.М.Дичківська; 

М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2001. – 222 с.  
9. Зайчук В. О. Технологія професіоналізму в освіті : монографія. Луцьк : ПВД 

"Твердиня", 2012. 577 с.  
10. Інноваційні педагогічні технології : слов.-довід. М-во освіти і науки України, 

Рівнен. держ. гуманіт. ун-т; авт.-упоряд. Рівне: РДГУ, 2003. 43 с. . 
11. Кирилецька Г. М.  Формування просторових уявлень учнів засобами 

інноваційних технологій : метод. посіб.  Рівне : РДГУ, 2011. 58 с.  
12. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. 

Любарська та ін. ; за заг. ред. О. М. Пєхоти.  Київ : А.С.К., 2003. 255 с.  
13. Педагогічні технології: теорія та практика : навч.-метод. посіб.  М-во освіти і 

науки України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка ; за ред. М.В.Гриньової. 
Полтава: АСМІ, 2006. 230с.  

14. Термінологічний словник з педагогічних технологій : для студентів напряму 
6.010102 "Почат. освіта". / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, 
Каф. педагогіки почат. освіти ; розроб.: О.М.Міщеня, Л.В.Усач. Рівне : РДГУ, 2015. 154 
с.  

15. Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. 
Харків: Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 

16. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навч. посібник. Київ: ПЦ 
«КОМПРИНТ». 2016. 583 с. Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download 

17.  Пєхота О. М. Особистісно-орієнтована освіта і технології.. Режим доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

18.  Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. 
посібник. Київ: Вид-во А.С.К. 2004. 192 с. Режим доступу:  
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf 
 
Посилання на сайти 

19. https://www.ed-era.com/courses/ 
20. Державний стандарт початкової освіти [Електронний ресурс]. Режим 

доступу:btps://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti 
21. Державні стандарти початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: zakon5.rada.qov.ua/laws/show/462-2011 
22.  Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. 

Харків: Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 
23. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

osvita.ua/leqis/ation/law/223 

http://e-kniga.in.ua/
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf
https://www.ed-era.com/courses/
http://e-kniga.in.ua/
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24. Закон України про загальну середню освіту [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.osvita.orq.ua/pravo/law_02/  

25. Концепція «Нова школа. Простір освітніх можливостей» [Електронний 
ресурс]. - Режим д ed.pdf 2016. 
 

Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до мережі Інтернет, відеопроєктор для: 
- для комунікації та опитування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для домашніх завдань (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для завдань самостійної роботи (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для проходження тестування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет). 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: операційна система Windows, MS Office, програма 
для створення презентацій (Microsoft Pover Point). 
 

Види та методи навчання і оцінювання 
Код 
компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва компетентності Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного 
результату навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Змістовий модуль 1. Педагогічні технології, їх властивості та класифікації 
 
ЗК 01 

 
Оволодіння 
загальнонауковими 
(філософськими) 
компетентностями, 
спрямованими на 
формування системного 
професійного світогляду, 
професійної етики та 
загального культурного 
світогляду, набуття 
універсальних навичок 
учителя; 

 
ПРН 01 

знати сучасні теоретичні 
основи освітніх галузей, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9  

 
ПРН 02 
 

знати мету, завдання, зміст, 
методи, організаційні форми 
й засоби початкової освіти, 
суть процесів виховання, 
навчання й розвитку учнів 
початкової школи 
(педагогічна компетентність 
+ ПКК). Знати структуру 
календарно-тематичного 
планування, особливості 
ведення журналу обліку 
успішності учнів. Знати 
специфіку виховної роботи 
на уроках й у позаурочній 
діяльності; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ЗК 02 

 
Застосування сучасних 
інформаційних технологій 
у професійній діяльності, 
організації та проведення 
навчальних занять, 
здатність 
використовувати навички 
роботи з комп’ютером та 
знання й уміння в галузі 
сучасних інформаційних 
технологій для вирішення 
експериментальних і 
практичних завдань; 

 
ПРН 01 
 

знати сучасні теоретичні 
основи освітніх галузей, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН5, 
МН6, МН7 

МО1, МО5, 
МО7, 
МО9 

 
ПРН 04 

знати закономірності та 
теорію процесу навчального 
пізнання, сучасні навчальні 
технології; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО5,  МО7, 
МО9 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 
початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО5, 
МО7, МО9 

http://www.osvita.orq.ua/pravo/law_02/
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ЗК 03 

 
Уміння ефективно 
спілкуватися з широкою 
професійною спільнотою 
та громадськістю; 
здатність до саморозвитку 
та самовдосконалення, 
готовність до постійного 
підвищення особистісного 
та професійного рівня, 
наполегливість у 
досягненні мети; 

 
ПРН 01 

знати сучасні теоретичні 
основи освітніх галузей, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 04 

знати закономірності та 
теорію процесу навчального 
пізнання, сучасні навчальні 
технології; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 06 

знати зміст нормативних 
документів, що 
реґламентують початкову 
освіту: Державного 
стандарту початкової освіти, 
навчальних програм 
предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової 
школи; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ЗК 04 

 
Соціальна 
відповідальність за 
результати прийняття 
стратегічних рішень, 
відповідальність за 
навчання інших; 

 
ПРН 03 

знати вікові особливості 
дітей молодшого шкільного 
віку, індивідуальні 
відмінності в перебігу 
пізнавальних процесів учнів 
початкової школи; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ЗК 05 

 
Здатність до критичного 
аналізу, оцінки і синтезу 
нових та складних ідей, 
ініціювання оригінальних 
професійно-інноваційних 
комплексних проектів; 
здатність як до 
автономної, так і 
командної роботи під час 
реалізації проектів, 
знання закономірностей 
психолого-педагогічних 
умов ефективності 
організації процесу 
навчання і виховання 
школі. 

 
ПРН 04 

знати закономірності та 
теорію процесу навчального 
пізнання, сучасні навчальні 
технології; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 
початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 06 

знати зміст нормативних 
документів, що 
реґламентують початкову 
освіту: Державного 
стандарту початкової освіти, 
навчальних програм 
предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової 
школи. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2,  
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 01 

Володіння понятійно
категоріальним апарато  
інтегрованого навчальног  
курсу; знання принципів  
методів, форм організац  
педагогічного процесу; 

 
ПРН 01 

знати сучасні теоретичні 
основи освітніх галузей, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 
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ПРН 02 

знати мету, завдання, зміст, 
методи, організаційні форми 
й засоби початкової освіти, 
суть процесів виховання, 
навчання й розвитку учнів 
початкової школи 
(педагогічна компетентність 
+ ПКК). Знати структуру 
календарно-тематичного 
планування, особливості 
ведення журналу обліку 
успішності учнів. Знати 
специфіку виховної роботи 
на уроках й у позаурочній 
діяльності; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 02 

Здатність оцінити 
сучасний стан і 
перспективи розвитку 
системи початкової освіти 
в Україні; специфіки 
застосування новітніх 
технологій навчання в 
освіті; 

 
ПРН 02 

знати мету, завдання, зміст, 
методи, організаційні форми 
й засоби початкової освіти, 
суть процесів виховання, 
навчання й розвитку учнів 
початкової школи 
(педагогічна компетентність 
+ ПКК). Знати структуру 
календарно-тематичного 
планування, особливості 
ведення журналу обліку 
успішності учнів. Знати 
специфіку виховної роботи 
на уроках й у позаурочній 
діяльності; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 06 

знати зміст нормативних 
документів, що 
реґламентують початкову 
освіту: Державного 
стандарту початкової освіти, 
навчальних програм 
предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової 
школи 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2,  
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 03 

Володіння науково-
теоретичними знаннями 
побудови інноваційних 
моделей навчання; знання 
різних освітніх 
технологій; 

 
ПРН 01  

знати сучасні теоретичні 
основи освітніх галузей, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 02 

знати мету, завдання, зміст, 
методи, організаційні форми 
й засоби початкової освіти, 
суть процесів виховання, 
навчання й розвитку учнів 
початкової школи 
(педагогічна компетентність 
+ ПКК). Знати структуру 
календарно-тематичного 
планування, особливості 
ведення журналу обліку 
успішності учнів. Знати 
специфіку виховної роботи 
на уроках й у позаурочній 
діяльності; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 Здатність до інноваційної 
діяльності в сучасних 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 

МН1, 
МН2, 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 



 25 

ФК 04 соціально-педагогічних 
умовах, розширення меж 
професійної 
компетентності, 
мотиваційно-професійної 
спрямованості; 

початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО9 

 
ПРН 06 

знати зміст нормативних 
документів, що 
реґламентують початкову 
освіту: Державного 
стандарту початкової освіти, 
навчальних програм 
предметів, які вивчаються в 
початковій школі, критеріїв 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів початкової 
школи; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 05 

Знання психолого-
педагогічного змісту 
навчальної та 
пізнавальної діяльності 
студентів й учнів; методів 
і форм активізації 
навчальної діяльності 
учнів початкової школи; 

 
ПРН 03 

знати вікові особливості 
дітей молодшого шкільного 
віку, індивідуальні 
відмінності в перебігу 
пізнавальних процесів учнів 
початкової школи; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 
початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 07 

Знання психолого-
педагогічних 
характеристик 
майстерності вчителя; 
здатність творчо 
організовувати 
навчальний процес в 
різних умовах технічного 
і програмно-методичного 
забезпечення; 

 
ПРН 03  

знати вікові особливості 
дітей молодшого шкільного 
віку, індивідуальні 
відмінності в перебігу 
пізнавальних процесів учнів 
початкової школи; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 04 

знати закономірності та 
теорію процесу навчального 
пізнання, сучасні навчальні 
технології; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 
початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ФК 08 

Інтегрувати ІКТ в 
існуючу систему освіти, 
покращуючи навчально-
виховний процес у 
початковій школі. 

 

 
ПРН 04 

знати закономірності та 
теорію процесу навчального 
пізнання, сучасні навчальні 
технології; 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
ПРН 05 

знати суть методичних 
систем навчання учнів 
початкової школи освітніх 
галузей/змістових ліній, 
визначених Державним 
стандартом початкової 
загальної освіти. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН6, 
МН7 

МО1, МО2, 
МО4, МО7, 
МО9 

 
Методи навчання:  
МН 1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
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МН 2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН 3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН 4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 
МН 5 – відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 
МН 6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН 7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 
Методи оцінювання результатів навчання 
МО 1 – екзамени; 
МО 2 – усне або письмове опитування; 
МО 4 – тестування; 
МО 5 – командні проекти; 
МО 6 – реферати, ессе; 
МО 7 – презентації результатів виконання завдань та досліджень; 
МО 9 – захист лабораторних і практичних робіт. 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Освітні технології у закладі вищої освіти» 

 Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6  40 100 

8 8 8 8 8 8  

Модульний контроль 

– 6 

Модульний контроль – 6    

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 

загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої 
освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями і 
критеріями: 

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

 
Оцінка 

 в 
ЄКТС 

 
Значення 

оцінки 
ЄКТС 

 
 

Критерії оцінювання 

 
Рівень  

компетентності 

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) 

 
відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

зараховано 
 

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 
(конструктивно- 

варіативний) 

 
 
 
 

добре 
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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 
(репродуктивний) 

 
 
 
 

задовільно 

 
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 

Незадовільно 
з можливістю 

повторного 
складання 

семестрового 
контролю 

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

 
Низький 

(рецептивно- 
продуктивний) 

 
 
незадовільно 

 
 

не 
зараховано 

 
1-34 

 
F 

Незадовільно 
з обов'язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

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

Низький 
(рецептивно- 

продуктивний) 

 
незадовільно  не 

зараховано 

 
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. 

 
Політика дисципліни 

При 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; (не)допустимість 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 
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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. 
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