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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

  Метою практики є: оволодіння студентами сучасними ефективними 

методами і формами організації навчання і виховання молодших школярів.  

  

 Завданнями виробничої практики магістрів є: 

 - поглиблення і закріплення у виробничих умовах теоретичних знань зі 

спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у 

вирішенні конкретних завдань практики  початкової школи; 

 - формування практичних умінь і навичок для виконання професійних 

завдань у якості вчителя початкових класів; 

 - вироблення знань організації основних форм навчання у початковій 

школі, застосування сучасних технологій і методів, що сприяють активізації 

навчально-пізнавальної діяльності молодшого школяра; 

 - оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів, 

призначених для використання при підготовці фахівців з початкової освіти; 

 - вивчення передового практичного досвіду; 

 - формування умінь професійного і педагогічного спілкування з 

колегами й учнівською аудиторією; 

 - виховання у магістрів морально-етичних якостей вчителя початкової 

школи, індивідуального творчого стилю професійної діяльності, потреби в 

самоосвіті; 

 - розвиток професійно значущих якостей особистості; 

  - вироблення творчого, дослідницького підходу до майбутньої 

професійної діяльності; 

  - проведення педагогічного експерименту для написання 

кваліфікаційної роботи.  

  

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
Інформація про компетентності та програмні результати навчання 

 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК 3. Здатність працювати в команді. 

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 8. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 2. проєктувальна - здатність проєктувати освітній процес в початкових класах; 

аналізовувати та оцінювати професійну діяльність та результати роботи колег - 

учителів початкової школи. 

ФК 3. організаційна - здатність організовувати навчально-пізнавальну та виховну 
діяльність молодших школярів, їх самостійну та пошуково-дослідницьку роботу, 

здійснювати освітній процес у початковій школі з використанням інноваційних 

педагогічних технологій. 

ФК 4. предметна - здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності в 

початковій школі, аналізовувати та критично осмислювати психолого-педагогічну 

та методичну інформацію для вирішення науково-дослідницьких і практичних 



завдань організації початкової освіти. 

ФК 6. інформаційна - здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК 7. продуктивна - здатність здійснювати моніторингову діяльність під час організації 

освітнього процесу в сучасній початковій школі, отримувати результат, оцінювати 

та забезпечувати якість виконуваних робіт, відповідати за ухвалені рішення. 

ФК 8. автономізаційна - здатність аналізовувати, критично осмислювати проблеми в 
галузі початкової освіти, здатність до саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність.  

ФК 9. партнерська – здатність здійснювати партнерську взаємодію з учасниками 
освітнього процесу. 

ФК 10. здоров’язбережувальна - здатність до організації здорового, безпечного, 

розвивального, інклюзивного освітнього середовища. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 3. Знати нормативну базу функціонування закладу загальної середньої освіти, 

принципи організації сучасної початкової освіти, моніторингу якості освітнього 

процесу в початковій школі за основними напрямами діяльності (методична, 

контролююча, проєктна, освітня, виховна тощо). 

ПРН 4. Володіти знаннями сучасних технологій навчання освітніх галузей дітей 

молодшого шкільного віку; знати специфіку та інструментарій педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами, методи діагностики 

навчальних досягнень здобувачів початкової освіти. 

ПРН 5. Знати технології навчання, виховання і розвитку дітей молодшого шкільного 

віку;організаційні форми, методи, прийоми і засоби створення інклюзивного 

середовища початкової школи. 

ПРН 6. Критично осмислювати провідні ідеї вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо 

оптимізації професійного самовдосконалення вчителя, вимоги до організації 

освітнього процесу в початковій школі з урахуванням принципів 

дитиноцентризму, здоров'язбереження, розвиткового навчання, інклюзії, суб'єкт-

суб'єктної взаємодії, компетентнісного підходу тощо. 

ПРН 9. Дотримуватися нормативно-інструктивних документів, що регламентують 

діяльність учителя початкової школи щодо завдань, цілей, принципів, засад 

функціонування початкової освіти в Україні; розробляти організаційні форми 

навчальної і виховної роботи, визначати їх ефективність. 

ПРН 10. Володіти вміннями і навичками забезпечення організації освітнього процесу 

початкової школи, здійснювати моніторинг за його якістю та об'єктивним 

оцінюванням результатів освітньої підготовки здобувачів початкової освіти. 

ПРН 15. Організовувати освітній процес у початковій школі на засадах партнерства; 

аналізувати діяльність колег-учителів початкових класів щодо дотримання та 

реалізації нормативних документів; надавати методичну допомогу з розробки 

документації щодо навчання, виховання та розвитку дітей молодшого шкільного 

віку, вибудовувати перспективні стратегії розвитку регіональних моделей 

організації початкової та інклюзивної освіти. 

ПРН 19. Виявляти відповідальність за внесок до професійних знань і практики та 

оцінювання процесу і результатів власної педагогічної діяльності й діяльності 

учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦЯ І КЕРІВНИЦТВО  ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ 

МАГІСТРІВ 

 3.1. Відповідальність за організацію і контроль виробничої практики 

магістрів покладається на керівника практики університету, а проведення – 

на завідувача випускової кафедри, факультетського керівника практики. 



 3.2. Розподіл магістрів за базами практики готує деканат факультету 

разом з факультетським керівником практики факультету. Від факультету за 

місяць до початку виробничої практики подається службова записка, в якій 

повинні бути вказані: термін проведення практики магістрів, відомості про 

магістрів (прізвище та ініціали, спеціальність, група, база проходження 

практики, керівники практики від випускових кафедр), після чого видається 

наказ по університету. 

 3.3. Виконання програми практики магістрів і керівництво нею 

забезпечують випускові кафедри. 

 3.4.  До керівництва виробничою практикою магістрів від університету 

залучаються досвідчені викладачі випускової кафедри, як правило, кандидати 

наук, що мають досвід практичної роботи у вищій школі. 

 3.5. Випускові кафедри виконують наступні види робіт: 

 - розробляють програму виробничої практики магістрів; 

 - розробляють і затверджують перелік індивідуальних завдань 

практикантів з методичними рекомендаціями щодо їх виконання; 

 - визначають керівників виробничої практики магістрів від кафедри; 

 - здійснюють безпосередній контроль за ходом практики; 

 - формують щоденник практиканта; 

 - проводять настановчі і підсумкові конференції з питань практики 

магістрів, заслуховують звіти керівників про проведену роботу, розробляють 

заходи щодо удосконалення проведення практики магістрів. 

 3.6. Керівник практики від випускової кафедри: 

 - розподіляє разом із завідувачем випускової кафедри навчальні 

дисципліни, з яких магістри проходитимуть виробничу практику; 

 - проводить обов`язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки з 

оформленням відповідної документації;  

- видає практикантам індивідуальні завдання і всі необхідні документи 

для організації практики; 

 - надає методичні рекомендації щодо складання індивідуального плану 

проходження  виробничої практики магістрами і затверджує їх; 

 - забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням 

індивідуального плану кожним магістром і надає необхідну допомогу; 

 - повідомляє магістра про систему звітності з практики; 

 - контролює виконання магістрами правил внутрішнього розпорядку, 

облік відвідування магістрами практики; 

 - систематично інформує кафедру про хід проходження практики 

магістрами; 

 - підводить підсумки практики магістрів, оцінює роботу кожного 

магістра, виставляє оцінку у залікову відомість і залікову книжку магістра, 

складає звіт про підсумки її проведення і надає його факультетському 

керівнику практики; 

  - бере участь у засіданні кафедри та вченої ради факультету з 

підведення підсумків за результатами виробничої практики магістрів. 

 3.7. Магістри-практиканти зобов`язані: 



  - до початку проходження практики уважно ознайомитись  з її 

програмою і у випадку виникнення будь-яких питань вирішити їх на 

інструктивній нараді; 

  - своєчасно приступити до виконання програми практики, виконати в 

повному обсязі програму практики та індивідуальне завдання; 

  - суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, що діють у  

закладі освіти, де вони проходять практику; 

  - вивчити правила охорони праці і техніки безпеки на робочих місцях і 

дотримуватись їх у повсякденній роботі; 

  - своєчасно оформити всі документи з виробничої практики, у 

триденний термін після її закінчення подати звіт на кафедру керівнику та 

захистити його у встановлений кафедрою термін. 

 

№ 

з/п 

Назва 

модул

ю 

1-2 тиждень   3 тиждень 4-5 тиждень 6 тиждень 

1.  Управл

іння 

закладо

м 

освіти 

1.Проаналізувати 

річний план роботи 

школи. 

У ході аналізу 

звернути увагу на 

такі питання: 

 а) аналіз навчально-

виховної роботи за 

минулий навчальний 

рік і завдання на 

новий навчальний 

рік; 

 б) підготовка школи 

до нового 

навчального року;  

в) виконання 

всеобучу учнів;  

г) тематика засідань 

педагогічної ради 

школи, кількість 

засідань;  

д) робота 

адміністрації з 

кадрами;  

е) організація 

внутрішношкільного 

контролю;  

ж) зміцнення 

навчально-

матеріальної бази;  

з) зміцнення здоров'я 

дітей, попередження 

нещасних випадків; 

Комплексне 

вивчення освітньо-

виховної роботи 

школи, особливостей 

класу та окремих 

учнів (знайомство з 

основними 

напрямками роботи 

школи, бесіда з 

адміністрацією 

школи, вчителями; 

аналіз планів роботи 

школи, детальне 

знайомство з 

програмами, 

підручниками, 

розкладом занять; 

знайомство з 

матеріальною базою 

школи; вивчення 

особових справ 

учнів, щоденників, 

класних журналів; 

спостереження за 

учнями під час 

відвідування уроків з 

різних предметів у 

закріпленому класі). 

Розробити схему та 

описати   

« Організаційну 

культуру» закладу 

освіти, де ви 

проходите практику. 

Надайте Ваші 

пропозиції щодо 

вдосконалення 

діяльності закладу 

освіти. 

Вивчити правові 

аспекти управління 

навчальним 

закладом. З’ясувати: 

– установчі 

документи закладу;  

– наявні угоди 

навчального закладу; 

– участь у тендерних 

процедурах; 

– порядок прийняття 

рішень та списання 

морально та фізично 

застарілого 

обладнання закладу; 

– порядок та 

нормативи 

ціноутворення на 

вироблену закладом 

продукцію та надані 

освітні послуги; 

– правила 

Зробити конспект  

нормативно-

правових актів та 

проаналізувати, як 

вони  «працюють» 

в закладі освіти, 

де ви проходите 

практику: 

 Про затвердження 

Положення про 
з'єднаний клас 

(клас-комплект) 

початкової школи у 
філії опорного 

закладу 

 Про затвердження 

Положення про 

екстернат у 
загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

 Про 
затвердженняПолож

ення про 

індивідуальну 
форму навчання в 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладах 

 Про затвердження 
Порядку залучення 

педагогічних, 

наукових, науково-
педагогічних 

працівників та 



и) конкретність 

планування 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку; 

досвід укладання 

трудових угод та 

контрактів 

інших фахівців до 

проведення 
зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

 

 

2.  Управл

іння 

навчал

ьним  

виховн

им 

процес

ом  

Дайте 

характеристику  

стратегіям роботи  

закладу освіти: 

PISA (Програма 

міжнародного 

оцінювання учнів); 

Зовнішнє незалежне 

оцінювання (ЗНО); 

Державна 

підсумкова атестація 

(ДПА). 

Ознайомтесь з 

методикою 

складання  розкладу 

уроків. 

Складіть розклади 

уроків та 

обґрунтуйте  

письмово ваші  

варіанти розкладів  

 Вивчить стан 

інклюзивної освіти в 

закладі освіти, де ви 

проходите практику. 

Напишіть есе–

роздум  «Інклюзивне 

навчання як нові 

можливості закладу 

освіти» 

 

Складіть 

циклограмму 

роботи директора 

школи або  завуча 

школи   

 

 

3.  Психол

огія 

управлі

ння 

Опишіть історії 

успіху вчителів або 

керівників закладу 

освіти. 

Визначте гендерний 

склад педагогічного 

колективу. Як він 

впливає на 

ефективність роботи 

закладу освіти? 

Визначте 

ефективність впливу  

різних методів 

психологічного 

впливів на людину 

(корпоративний дух, 

підпорядкування 

особистих інтересів 

загальним, поділ 

праці, 

відповідальність, 

централізація 

управління, 

дисципліна та ін.). 

Визначте тип 

управління 

закладом освіти 

(авторитарний 

ліберальний 

демократичний та 

ін.)  

Опишіть свої 

спостереження та 

результати 

опитування 

співробітників за 

анкетою або за 

результатами 

тестування. 

4.  Методи

чна 

Методична та 

науково-дослідна 

робота. Перевірка й   

оцінювання 

письмових робіт 

учнів, ведення 

шкільної 

документації. 

Проєктування власної 

педагогічної діяльності, 

визначення цілей і 

завдань всіх етапів 

навчально-пізнавальної 

та виховної роботи, 

прогнозувавання 

очікуваних результатів з 

урахуванням вікових та 

індивідуальних 

особливостей дітей. 

Оцінка ефективності 

організаційних форм 

професійної діяльності; 

володіння методами 

визначення 

результативності 

заходів, спрямованих на 

підвищення якості 

Підготовка виступу 

на методоб’єднанні 

вчителів початкових 

класів щодо 

результатів 

педагогічного 

експерименту 

(узагальнення 

власного 

педагогічного 

досвіду і 

представлення його у 

формі розробок 

навчальних 

матеріалів для учнів, 

системи уроків, 

методичних 

рекомендацій щодо 

практики 

Оформлення звіту 

про проходження 

практики – 

близько 60 

аркушів. 

https://mon.gov.ua/ua/tag/pisa
https://mon.gov.ua/ua/tag/pisa
https://mon.gov.ua/ua/tag/pisa
https://mon.gov.ua/ua/tag/zno
https://mon.gov.ua/ua/tag/zno
https://mon.gov.ua/ua/tag/derzhavna-pidsumkova-atestatsiya
https://mon.gov.ua/ua/tag/derzhavna-pidsumkova-atestatsiya
https://mon.gov.ua/ua/tag/derzhavna-pidsumkova-atestatsiya


 

 

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

МАГІСТРІВ 

 

 4.1. Форма,  зміст і вид звітності магістрів про проходження виробничої 

практики визначаються програмою практики з дотриманням відповідних 

стандартів щодо оформлення такої документації. 

 Як правило, загальна форма звітності магістрів за практику – це 

подання оформленого відповідним чином звіту з характеристикою і оцінкою 

роботи магістра та при необхідності інших документів, що визначені у 

програмі практики. 

 4.2. Підведення підсумків (захист) практики у формі співбесіди з 

магістром за програмою практик і виставлення оцінки (заліку) проводиться 

на факультеті протягом першого тижня, що починається після закінчення 

практики, на випусковій кафедрі після перевірки поданого практикантом 

звіту про проходження практики. 

 4.3. Оцінка магістра за виробничу практику враховується нарівні з 

іншими оцінками, що характеризують успішність магістра. 

 4.4. Магістри, які не виконали програму практики і отримали 

незадовільну оцінку при складанні заліку, можуть направлені на повторне 

проходження практики у вільний від занять час. 

 4.5. Підсумкова конференція з виробничої практики магістрів 

проводиться на факультеті після проведення заліку. 

 4.6. Підсумки практики магістрів обговорюються на засіданнях  

випускової кафедри та засіданнях вченої ради факультету. 

 

V. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

5.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 

 

 

 

 

навчальної, виховної і 

корекційно-розвиткової 

роботи вчителя 

початкових класів 

закладу загальної 

середньої освіти. 

використання певних 

методичних 

прийомів, організації 

видів навчальної 

діяльності). 



Таблиця переведення середньозваженого балу за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

5.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань  

 

 90 - 100 балів («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на належному рівні; 

практикант проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час 

виконання різних видів роботи, знає і вміє застосувати у практичній 

діяльності сучасні технології і нові інформаційні засоби, користується повагу 

та авторитетом серед колективу бази практики, методистів, керівників 

практики; здав у визначений термін документацію оформлену на належному 

рівні. 

 70 – 89 балів («добре») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики практикантом проведена на достатньому рівні; були 

допущені незначні помилки у період проходження практики, але міг 

самостійно (не завжди самостійно) їх виправити або пояснити їх причину; у 

ході практики був дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним 

на всіх ділянках роботи: одержав добрі відгуки колективу бази практики, 

методистів, керівника; подав вчасно документацію, в яку можуть бути 

внесені незначні доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника 

практики. 

 51 – 69 балів («посередньо») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 

проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 

самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта 



у період проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим 

запізненням подав документацію, яка потребує доповнень і виправлень. 

 26 – 50 балів («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Виконав на низькому професійному рівні роботу, передбачену 

програмою з практики. Допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук 

про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за 

певних умов може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. 

Не подав документацію з великим запізненням (2 тижні по завершенню 

практики), допустивши при цьому значні помилки в її оформленні. 

 1 – 25 балів («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. Не 

подав документації. 

 

VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

 

 У триденний термін після закінчення практики студенти здають всю 

необхідну документацію груповому керівнику практики. На основі 

отриманих оцінок з місць практики та письмового звіту студентів, який 

перевіряється методистами кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти, виставляється диференційований залік. 

 Завершальним етапом практики є її захист. У ході захисту студент 

інформує членів комісії про виконану роботу та проблеми, що були під час 

практики, відповідає на поставлені питання. 

 Груповий керівник дає характеристику роботи студента, знайомить з 

характеристикою студента-практиканта з місця практики і на основі 

перевірки звітної документації пропонує певну оцінку роботи студента. 

Члени комісії у випадку незгоди із запропонованою оцінкою шляхом 

голосування (більшістю голосів) оцінюють студента. При виставленні оцінки 

враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього вчителя, якість 

виконання завдань практики, ступінь оволодіння педагогічними вміннями і 

навичками, ставлення до учнів, дисциплінованість студента, якість 

оформлення звітної документації. 

 Не пізніше ніж через тиждень після завершення педпрактики 

проводиться підсумкова конференція на факультеті. Її мета – проаналізувати 

та узагальнити результати педагогічної практики, відмітити успіхи та 

недоліки у її підготовці та проведенні. З деяких шкіл виділяються доповідачі, 

які повідомляють результати педагогічної практики групи, діляться 

враженнями, вносять пропозиції, рекомендації. 

 Під час підсумкової конференції проводиться виставка зразків кращої 

документації, наочних посібників, виготовлених студентами. 

 Рівень оцінки за діяльність студента-практиканта на педагогічній 

практиці визначається сумою балів, отриманих ним з видів робіт, 

представлених у робочій програмі виробничої практики.  



 Студент, який не виконав навчальну програму практики, направляється 

на проходження повторно (без відриву від навчання) або відраховується з 

університету. 

 

VІІ. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Абетка для директора (Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська 

О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладі загальної середньої освіти).  Київ, Державна служба якості 

освіти, 2020. 240 с.  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/posibniki/ab

etka%20dlya%20directora.pdf  

2. Гринь Т. В. Зміст та навчально-методичне забезпечення педагогічної 

практики: навч.-метод. посібник. Чернігів, 2004. 131 с. 

3. Державний стандарт початкової освіти.  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti 

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. Київ : 

Академвидав, 2012. 352 с. 

5. Інтерактивні технології навчання. К.: Наук. світ, 2004. 85 с. 

6. Кисла О. Ф. Зміст та навчально-методичне забезпечення педагогічної 

практики: навч.-метод. посіб. Чернігів, 2010. 70 с.  

7. Концепція Нової української школи. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola- 

compressed.pdf. 

8. Нова українська школа: порадник для вчителя. К.: ТОВ «Видавничий дім 

«Плеяди», 2017. 206 с.  

9. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний 

посібник. Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2015. 212 с. 

10. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручн. К.: Грамота, 2012. 

504 с.  

11. Стрілець С. І. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів 

початкової школи засобами інноваційних технологій: монографія. Чернігів:, 

2012. 380с. 

12. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посіб. / За 

ред. О. І. Пометун. К.: Вид-во А.С.К., 2004. 192 с. 

13. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти цикл (3-4 

класи) під керівництвом Шияна Р.Б., Савченко О.Я. – URL: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

14. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти:1-2 

класи. Київ. ТД «Освіта-Центр+», 2018. 240 с. 

15. Чернецька Т.І. Сучасний урок: Теорія і практика моделювання: 

навчальний посібник. К.:ТОВ «Праймдрук», 2011. 352 с.  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti


16. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

http://idgu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/04/polozhennja_pro_navchalno_metodychne_zabezpechennj

a_zi_zminamy-vid-5.03.2020.pdf 

17. Організація методичної роботи в умовах особистісно зорієнтованого 

навчання http://ru.osvita.ua/school/method/380/  

18. https://mon.gov.ua/ua/tag/pochatkova-shkola 

19. https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya 

20. https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola 
 

 

 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
https://mon.gov.ua/ua/tag/pochatkova-shkola
https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya

