Перелік варіантів *
індивідуально-творчих завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації
у межах опанування дисципліни
«Сучасна методика викладання предметів у початкових класах»
Викладач – доц. Пенькова Світлана Дмитрівна
1. Обґрунтувати актуальні проблеми вітчизняної початкової освіти.
2. Охарактеризувати сутність поняття «методична культура сучасного вчителя
початкової школи».
3. Розкрити сучасні підходи до професійної діяльності вчителя початкової
школи відповідно до Державного стандарту початкової освіти.
4. Довести концептуальні ідеї НУШ та інноваційних технологій викладання в
початкових класах.
5. Визначити структурно-компонентний склад поняття «інноваційні методи
організації освітнього середовища початкової школи» згідно з
компетентнісним підходом.
6. Обґрунтувати свою позицію щодо методичних засад педагогіки
партнерства.
7. Розкрити базові ідеї методики організації освітнього процесу на
інтегративно-предметній основі.
8. Надати стислу характеристику методам навчання в НУШ.
9. Довести дидактичні умови формування міжпредметних компетентностей у
процесі тематичного навчання.
10. Охарактеризувати, спираючись на доробки вчених психолого-педагогічні
особливості початкового навчання дітей з особливими освітніми потребами.
11. Обґрунтувати методичні аспекти формувального оцінювання здобувачів
початкової освіти.
12. Визначити дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання
навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного
підходу.
13. Обґрунтувати свою позицію щодо реалізації сучасних програм навчання
метематики молодших школярів.
14. Обґрунтувати свою позицію щодо реалізації сучасних програм початкової
природничої освіти.
15. Обґрунтувати свою позицію щодо організації педагогічної діяльності з
мовно-літературної освіти молодших школярів.
* Слухач курсів підвищення кваліфікації має обрати один із варіантів. Слід
виконати завдання у реферативній формі (обсяг – до 5 сторінок, включаючи
список використаних джерел і літератури; на титульній сторінці потрібно
зазначити тематику обраного індивідуально-творчого завдання й інформацію
про виконавця).
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