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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

26 6 

Модулів: 2 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 180 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

- - 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

32 8 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

120 166 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: прогностичні розвидки 

педагогічної інноватики як галузі наукового знання, проблемне поле якої 

складає відбір, теоретичне осмислення та класифікація інноваційних 

технологій, зокрема початкової освіти. 

Метою вивчення дисципліни є: формування у здобувачів вищої освіти 

інноваційної культури, необхідної для ідентифікації поняття «інноваційна 

технологія»; розвиток фахової компетентності щодо змісту і різновиду 

інноваційних технологій навчання освітніх галузей у початковій школі; 

формування інтересу до інноваційної діяльності, потреби у запровадженні 

інновацій в освітню практику. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін 

«Організаційно-педагогічні засади початкової освіти», «Сучасні освітні 

технології». 

Міждисциплінарні зв’язки проблематика курсу пов’язана з дисциплінами 

«Технології особистісно-професійного розвитку вчителя початкової школи», 

«Організація інклюзивного навчання в початковій школі», «Індивідуалізація та 

диференціація навчання молодших школярів з основами корекційно-

розвивальної роботи». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

здобувачів вищої освіти  компетентностей та програмних результатів навчання 

відповідно до освітньо-професійної  програми «Інноваційні технології 

навчання освітніх галузей у початковій школі». 



 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 1.    Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо.  

 

ПРН 2. Володіти знаннями сучасних 

освітніх технологій; вміннями і 

навичками забезпечення 

організації освітнього процесу 

початкової школи, здійснювати 

моніторинг за його якістю та 

об'єктивним оцінюванням 

результатів освітньої підготовки 

здобувачів початкової освіти.  

ЗК 2 Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність).  

 

ПРН 3. 

ПРН 7. 

ПРН 3.Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій 

школі та інструментарій 

педагогічного супроводу дітей 

молодшого шкільного віку; 

організаційні форми, методи, 

прийоми і засоби створення 

комфортного освітнього 

середовища початкової школи, 

вимоги до організації освітнього 

процесу з урахуванням 

компетентнісного підходу, 

принципів дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, 

розвиткового навчання, інклюзії, 

суб'єкт-суб'єктної взаємодії, 

тощо. 

ПРН 7. Вміти проєктувати 

власну педагогічну діяльність, 

визначати цілі й завдання всіх 

етапів навчально-пізнавальної та 

виховної роботи, прогнозувати 

очікувані результати з 

урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей 

дітей молодшого шкільного 

віку. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу. 

 

ПРН 4. 

 

ПРН 4. Критично осмислювати 

провідні ідеї вітчизняного та 

зарубіжного досвіду щодо 

оптимізації професійного 

самовдосконалення вчителя; 

упроваджувати передовий 

педагогічний досвід, у тому числі 

зарубіжний, у процес навчання 

освітніх галузей початкової 



школи; узагальнювати та 

презентувати власний 

педагогічний досвід. 

ПРН 8. Оцінювати ефективність 

організаційних форм 

професійної діяльності, її 

конкретні цілі і завдання; 

володіти методами визначення 

результативності заходів, 

спрямованих на підвищення 

якості навчальної, виховної і 

корекційно-розвиткової роботи 

вчителя початкових класів 

закладу загальної середньої 

освіти. 

ФК 1 дослідницька - здатність 

використовувати форми, 

методи, технології та 

враховувати принципи 

науково-педагогічних 

досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та 

прогнозувати розвиток 

педагогічних процесів у 

системі початкової освіти та 

підвищення професійної 

майстерності вчителя. 

ПРН 4. Критично осмислювати провідні 

ідеї вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо оптимізації 

професійного самовдосконалення 

вчителя; упроваджувати 

передовий педагогічний досвід, у 

тому числі зарубіжний, у процес 

навчання освітніх галузей 

початкової школи; узагальнювати 

та презентувати власний 

педагогічний досвід. 

 

ФК 2 проєктувальна - здатність 

проєктувати освітній процес 

в початкових класах; 

аналізовувати та оцінювати 

професійну діяльність та 

результати роботи колег - 

учителів початкової школи. 

 

ПРН 7. Вміти проєктувати власну 

педагогічну діяльність, визначати 

цілі й завдання всіх етапів 

навчально-пізнавальної та 

виховної роботи, прогнозувати 

очікувані результати з 

урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей 

дітей молодшого шкільного віку. 

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. 

ПРН 8. Оцінювати ефективність 

організаційних форм професійної 

діяльності, її конкретні цілі і 

завдання; володіти методами 

визначення результативності 

заходів, спрямованих на 

підвищення якості навчальної, 

виховної і корекційно-

розвиткової роботи вчителя 

початкових класів закладу 

загальної середньої освіти. 

ФК 4 предметна - здатність 

здійснювати методичний 

супровід освітньої 

діяльності в початковій 

школі, аналізовувати та 

критично осмислювати 

ПРН 2. Володіти знаннями сучасних 

освітніх технологій; вміннями і 

навичками забезпечення 

організації освітнього процесу 

початкової школи, здійснювати 

моніторинг за його якістю та 



психолого-педагогічну та 

методичну інформацію для 

вирішення науково-

дослідницьких і практичних 

завдань організації 

початкової освіти. 

об'єктивним оцінюванням 

результатів освітньої підготовки 

здобувачів початкової освіти.  

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.  

ПРН 8. Оцінювати ефективність 

організаційних форм професійної 

діяльності, її конкретні цілі і 

завдання; володіти методами 

визначення результативності 

заходів, спрямованих на 

підвищення якості навчальної, 

виховної і корекційно-

розвиткової роботи вчителя 

початкових класів закладу 

загальної середньої освіти. 

ФК 8 автономізаційна - здатність 

аналізовувати, критично 

осмислювати проблеми в 

галузі початкової освіти, 

здатність до саморозвитку, 

творчості, самовизначення, 

самоосвіти, 

конкурентоспроможність.  

 

ПРН 4. Критично осмислювати провідні 

ідеї вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо оптимізації 

професійного самовдосконалення 

вчителя; упроваджувати 

передовий педагогічний досвід, у 

тому числі зарубіжний, у процес 

навчання освітніх галузей 

початкової школи; узагальнювати 

та презентувати власний 

педагогічний досвід. 

ФК 9 партнерська – здатність 

здійснювати партнерську 

взаємодію з учасниками 

освітнього процесу. 

ПРН 3. Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій 

школі та інструментарій 

педагогічного супроводу дітей 

молодшого шкільного віку; 

організаційні форми, методи, 

прийоми і засоби створення 

комфортного освітнього 

середовища початкової школи, 

вимоги до організації освітнього 

процесу з урахуванням 

компетентнісного підходу, 

принципів дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, 

розвиткового навчання, інклюзії, 

суб'єкт-суб'єктної взаємодії, 

тощо. 

ФК 10 здоров’язбережувальна - 

здатність до організації 

здорового, безпечного, 

розвивального, інклюзивного 

освітнього середовища. 

ПРН 3. Добирати та опановувати 

інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій 

школі та інструментарій 

педагогічного супроводу дітей 

молодшого шкільного віку; 

організаційні форми, методи, 

прийоми і засоби створення 



комфортного освітнього 

середовища початкової школи, 

вимоги до організації освітнього 

процесу з урахуванням 

компетентнісного підходу, 

принципів дитиноцентризму, 

здоров'язбереження, 

розвиткового навчання, інклюзії, 

суб'єкт-суб'єктної взаємодії, 

тощо. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 1.    Знати домінанти 
компетентнісної та 

особистісно 

зорієнтованої 
освітніх парадигм, 

сучасні освітні 

технології  

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. 

Виявляти 
комунікативну 

стратегію, тактику 

та техніку 
педагогічної 

взаємодії із 

суб’єктами 

освітнього процесу 

Усвідомлювати 
відповідальність за 

формування 

світосприйняття 
здобувачами освіти  

ЗК 2. 

Знати основні 

підходи, напрями, 

наукові школи і 
методи наукового 

пізнання, 

самостійно, логічно 

аналізовувати, 
конструктивні та 

критично 

висловлювати 
ставлення до 

наукових результатів 

Добирати та 

опановувати 

інноваційні 

технології 

навчання освітніх 

галузей у 

початковій школі 

та інструментарій 

педагогічного 

супроводу дітей 

молодшого 

шкільного віку; 

організаційні 

форми, методи, 

прийоми і засоби 

створення 

комфортного 

освітнього 

середовища 

початкової школи 

Залучати до 

інноваційної 

діяльності 
однодумців 

Критично 

оцінювати 

результати власної 
професійної 

діяльності 

ініціювати і 

організовувати 
систематичну 

самоосвіту 

ЗК 4. Знати провідні ідеї Критично Критично Володіти 



вітчизняного та 
зарубіжного досвіду 

щодо оптимізації 

професійного 
самовдосконалення 

осмислювати 

провідні ідеї 

вітчизняного та 

зарубіжного 

досвіду щодо 

оптимізації 

професійного 

самовдосконалення 

вчителя; 

упроваджувати 

передовий 

педагогічний 

досвід, у тому 

числі зарубіжний, у 

процес навчання 

освітніх галузей 

початкової школи; 

узагальнювати та 

презентувати 

власний 

педагогічний 

досвід. 
 

ставитися до думок 
і позицій інших 

учасників 

освітнього 
процесу, будувати 

партнерську 

взаємодію 

лідерськими 
якостями, 

здатністю 

ініціювати спільну 
роботу, брати 

відповідальність за 

результати роботи 

команди 

ФК 1. 

Знати форми, 

методи, технології 

сучасної 

початкової освіти 

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. 

Виявляти 

комунікативну 

стратегію, тактику 
та техніку 

педагогічної 

взаємодії із 
суб’єктами 

освітнього процесу 

Усвідомлювати 

відповідальність за 

формування 
світосприйняття 

здобувачами освіти  

ФК 2. Знати специфіку 

проєктування 

освітнього процесу 

в початкових 

класах; 

аналізовувати та 

оцінювати 

професійну 

діяльність та 

результати роботи 

колег - учителів 

початкової школи 

Вміти 

аналізовувати та 

оцінювати 

професійну 

діяльність та 

результати роботи 

колег - учителів 

початкової школи 

Виявляти 

комунікативну 

стратегію, тактику 
та техніку 

педагогічної 

взаємодії із 
суб’єктами 

освітнього процесу 

Критично 

оцінювати 
результати власної 

професійної 

діяльності 

ініціювати і 
організовувати 

систематичну 

самоосвіту 

ФК 3. Знати ефективні 

організаційні 

форми професійної 

Вміти здійснювати 

освітній процес у 

початковій школі з 

Виявляти 

комунікативну 

стратегію, тактику 

Критично 

оцінювати 

результати власної 



діяльності, її 

конкретні цілі і 

завдання 

використанням 

інноваційних 

педагогічних 

технологій. 

та техніку 
педагогічної 

взаємодії із 

суб’єктами 
освітнього процесу 

професійної 
діяльності 

ініціювати і 

організовувати 
систематичну 

самоосвіту 

ФК 4. 

Знати сучасні 

освітні технології 

щодо забезпечення 

організації 

освітнього процесу  

Вміти 

аналізовувати та 

критично 

осмислювати 

психолого-

педагогічну та 

методичну 

інформацію для 

вирішення 

науково-

дослідницьких і 

практичних 

завдань організації 

початкової освіти. 

Виявляти 

комунікативну 
стратегію, тактику 

та техніку 

педагогічної 
взаємодії із 

суб’єктами 

освітнього процесу 

Критично 

оцінювати 

результати власної 
професійної 

діяльності 

ініціювати і 
організовувати 

систематичну 

самоосвіту 

ФК 7. 
Знати специфіку 

моніторингової 

діяльності під час 

організації 

освітнього процесу 

в сучасній 

початковій школі. 

Вміти отримувати 

результат, 

оцінювати та 

забезпечувати 

якість виконуваних 

робіт, відповідати 

за ухвалені 

рішення. 

Виявляти 

комунікативну 
стратегію, тактику 

та техніку 

педагогічної 
взаємодії із 

суб’єктами 

освітнього процесу 

Критично 

оцінювати 
результати власної 

професійної 

діяльності 
ініціювати і 

організовувати 

систематичну 

самоосвіту 

ФК 8. Знати провідні ідеї 

вітчизняного та 

зарубіжного 

досвіду щодо 

оптимізації 

професійного 

самовдосконалення 

вчителя 

Вміти 

аналізовувати, 

критично 

осмислювати 

проблеми в галузі 

початкової освіти 

Виявляти 
здатність до 

саморозвитку, 

творчості, 

самовизначення, 

самоосвіти, 

конкуренто-

спроможність 

Критично 

оцінювати 

результати власної 
професійної 

діяльності 

ініціювати і 

організовувати 
систематичну 

самоосвіту 

ФК 9. Знати інноваційні 

технології 

навчання освітніх 

галузей у 

початковій школі 

та інструментарій 

педагогічного 

супроводу дітей 

молодшого 

шкільного віку; 

організаційні 

форми, методи, 

прийоми і засоби 

створення 

комфортного 

освітнього 

середовища 

початкової школи 

Вміти здійснювати 

партнерську 

взаємодію з 

учасниками 

освітнього процесу. 

Виявляти 
здатність до 

саморозвитку, 

творчості, 

самовизначення, 

самоосвіти, 

конкуренто-

спроможність 

Володіти 

лідерськими 
якостями, 

здатністю 

ініціювати спільну 

роботу, брати 
відповідальність за 

результати роботи 

команди 



ФК 10. Знати інноваційні 

технології 

навчання освітніх 

галузей у 

початковій школі 

та інструментарій 

педагогічного 

супроводу дітей 

молодшого 

шкільного віку; 

організаційні 

форми, методи, 

прийоми і засоби 

створення 

комфортного 

освітнього 

середовища 

початкової школи 

Вміти організувати 

здорове, безпечне, 

розвивальне, 

інклюзивне 

освітньє 

середовище. 

Критично 

ставитися до думок 

і позицій інших 
учасників 

освітнього 

процесу, будувати 
партнерську 

взаємодію 

Володіти 

лідерськими 
якостями, 

здатністю 

ініціювати спільну 
роботу, брати 

відповідальність за 

результати роботи 
команди 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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 Модуль 1. Державний стандарт початкової загальної освіти: пріоритетність 

особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, інноваційність 

технологій освітніх галузей 

1. Особистісно-

орієнтовна 

педагогіка як 

домінанта НУШ 

6 2 4    10 1 1     12 

2. НУШ – школа 

компетентностей 

4 2 2    10 1  1    12 

3. Інноваційність як 

принцип сучасної 

початкової школи 

8 4 4    10 2 1 1    14 

Модуль 2. Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової ланки освіти 

4. Інноваційні 

технології: 

проблема 

класифікації та 

змісту у початковій 

освіті 

6 2 4    10 2 1 1    14 

5. Своєрідність 

інноваційних 

технологій 

освітньої, мовно-

літературної галузі 

8 4 4    10 2 1 1    14 



навчання 

6. Освітня галузь 

«Математика»: 

технології 

формування 

предметної 

компетентності 

6 2 4    10 2 1 1    14 

7. Специфіка 

технологій 

навчання освітніх 

галузей 

«Інформатична» та 

«Технології» 

6 2 4    10 1  1    14 

8. Новітні технології 

розвитку соціальної 

громадянської та 

природничої 

компетентностей 

молодших школярів 

6 4 2    8 1 1     14 

9. Узагальнена 

характеристика 

технологій 

формування у 

молодших школярів 

досвіду 

здоров’язбереження 

4 2 2    8 1  1    14 

10. Потенціал арт-

терапевтичних 

технологій у 

засвоєнні 

мистецької 

освітньої галузі 

4 2 2  2  4 1  1    14 

Підсумковий контроль 

(для екзаменів) 

      30       30 

Разом: 58 26 32  2  120 14 6 8    166 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Модуль 1. Державний стандарт початкової загальної освіти: пріоритетність 

особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, інноваційність 

технологій освітніх галузей 

Тема 1. Особистісно-орієнтовна педагогіка як домінанта НУШ 

 Узагальнена характеристика принципу дитиноцентризму (визнання 

особистістю; прийняття дитини; розуміння творчої індивідуальності) 

 Стратегія реформування освіти до 2029 року: запит на інноваційність 

 Умотивований вчитель до педагогічних інновацій у реалізації дитино 

центризму у початковій освіті 

Тема 2. НУШ – школа компетентностей 

 Сутність компетентнісного підходу в початковій ланці освіти 



 Освітні компетенції молодшого школяра – структурний елемент освітніх 

галузей 

 Поінформованість, обізнаність як навчальний результат реалізації 

освітніх галузей початкової освіти 

Тема 3. Інноваційність як принцип сучасної початкової школи 

 Інноваційний вчитель – вимога сьогодення 

 Інноватика педагогіки В.О. Сухомлинського 

 Узагальнена характеристика причин низьких темпів поширення інновацій 

у початкову ланку освіти 

 Інновації в початковій школі: структурна модель та нормативна база 

інноваційної діяльності педагога 

 

Модуль 2. Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової ланки 

освіти 

Тема 4. Інноваційні технології: проблема класифікації та змісту у початковій 

освіті 

 Базові характеристики інноваційних технологій 

 Технології дитиноцентриського спрямування («створення ситуації 

успіху»; розвивальне навчання, технологія саморозвитку М. Монтессорі; 

технології проектів; вальдорфська технологія) 

 Своєрідність інтерактивних технологій 

 Ігрові технології у параметрах інноваційності 

 Технології групової роботи та їх своєрідність за параметром 

інноваційності 

 Інформаційні технології як ресурс нетрадиційних джерел інформації 

 «Веселкова технологія» та її принципи 

 

Тема 5. Своєрідність інноваційних технологій освітньої, мовно-літературної 

галузі навчання  

 Технології розвитку у здобувачів мовної, мовленнєвої та читацької 

компетентностей: інтегративний ресурс інновацій 

 Мовно-мовленнєва компетентність здобувача початкової освіти: потенціал 

предмета «Іноземні мови» 

 Різновид ситуацій спілкування і поведінки як база розробки педагогом 

вербальних настанов («це корисно знати!» «Візьми до уваги!» «Використовуй 

у своєму мловленні!» та ін.). 

Тема 6. Освітня галузь «Математика»: технології формування предметної 

компетентності 

 Математична освітня галузь та її реалізація у предметі «Математика» 

 Ресурси технології Д. Ельконіна-В. Давидова 

 Своєрідність методичних прийомів технології раннього втручання                     

М. Зайцева 

Тема 7. Специфіка технологій навчання освітніх галузей «Інформатична» 

та «Технології» 



 Узагальнена характеристика компетентнісних результатів навчання курсу 

«Сходинки до інформатики»  

 Предметно-перетворювальна компетентність: технологічні ресурси курсу 

«Трудове навчання» 

 Техніки розвитку у молодшого школяра вміння вчитися: зарубіжний 

досвід, українські реалії  

 

Тема 8. Новітні технології розвитку соціальної громадянської та природничої 

компетентностей молодших школярів 

 Ресурси предмета «Я у світі» у формуванні соціальної, 

загальнокультурної і громадянської компетентностей особистості 

 Технології формування у молодшого школяра навчально-пізнавальної та 

практичної природоохоронної діяльності 

 Потенціал «веселкової» технології у вихованні природоохоронних умінь 

молодшого школяра 

Тема 9. Узагальнена характеристика технологій формування у молодших 

школярів досвіду здоров’язбереження 

 Техніки опрацювання ранкової гімнастики: педагогічний сенс розминки 

 Технології організації рухової діяльності молодших школярів 

 Ресурси ігрових технологій у здоров’язбереженні здобувачів початкової 

освіти  

Тема 10. Потенціал арт-терапевтичних технологій у засвоєнні мистецької 

освітньої галузі 

 Характеристика технології «ПіснеЗнайки» 

 Ресурси арт-терапії у встановленні вербального контакту з педагогічно 

занедбаного дитиною  

 Місце арт-терапії у «Веселковій» технології 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Модуль 1. Державний стандарт початкової загальної освіти: пріоритетність 

особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, інноваційність 

технологій освітніх галузей 

Тема 1. Особистісно-орієнтовна педагогіка як домінанта НУШ 

Тема 2. НУШ – школа компетентностей 

Тема 3. Інноваційність як принцип сучасної початкової школи 

Модуль 2. Інноваційні технології навчання освітніх галузей початкової ланки 

освіти 

Тема 4. Інноваційні технології: проблема класифікації та змісту у початковій 

освіті 

Тема 5. Своєрідність інноваційних технологій освітньої, мовно-літературної 

галузі навчання 

Тема 6. Освітня галузь «Математика»: технології формування предметної 

компетентності 



Тема 7. Специфіка технологій навчання освітніх галузей «Інформатична» та 

«Технології» 

Тема 8. Новітні технології розвитку соціальної громадянської та природничої 

компетентностей молодших школярів 

Тема 9. Узагальнена характеристика технологій формування у молодших 

школярів досвіду здоров’язбереження 

Тема 10. Потенціал арт-терапевтичних технологій у засвоєнні мистецької 

освітньої галузі 

 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

  денна заочна  

1. Підготовка до практичних занять 66 102 Конспект 

2. Підготовка індивідуально-творчих завдань 4 4 Портфоліо 

3. Підготовка до підсумкового контролю  30 30 Екзамен 

4. Виконання індивідуальних завдань: 

підготовка презентації відповідно до 

обраної теми 

10 16 Презентація 

5. Виконання групових завдань: підготовка до 

дискусії відповідно до обраної теми 

10 14 Дискусія 

 Разом 120 166  

 

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

1. Структурно-логічна схема базових понять компетентнісного підходу. 

2. Таблиця «Найхарактерніші ознаки ключових компетенцій». 

3. Схема: «Наукові ідеї, покладені в основу інноваційних технологій». 

4. Таблиця: «Класифікація інноваційних технологій початкової освіти». 

5. Структурно-логічна схема: «Освітні галузі початкової освіти у параметрах 

компетентнісного підходу». 

6. Педагогічний сенс технології колективного навчання (програма «Крок за 

кроком»). 

7. Характеристика технології «Довкілля» (за В.Р. Ільченко). 

8. Принципи технології «Рекреаційна освіта». 

9. Схема: «Структура інтерактивної технології початкової освіти». 

10. Алгоритм «Веселкової» педагогічної технології. 

 

Тематика групових завдань 
 

Орієнтовні теми дискусій 

 

1. Доведіть, що запит на інновації є провідною ідеєю Нової української 

школи 

2. В чому спільне і розбіжне понять «методика», «технологія»? 



3. Якими є ознаки саме інноваційної педагогічної технології? 

4. Чи важлива апробаційна експертиза інноваційної технології? 

5. Якими є складові інноваційної діяльності педагога? 

6. Якими є рівні інноваційного потенціалу дидактичних технологій? 

7. Чи правомірно говорити про інноваційну технологію як педагогічну  

систему? 

8. Доведіть, що ігрова терапія є природною для дитини 

9. Якими є етапи проектної технології? 

10.  Доведіть переваги технології «Створення ситуації успіху» 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форма поточного контролю – практичні заняття, індивідуальні та групові 

завдання. 

6.2. Форми підсумкового контролю - екзамен. 

6.3. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни 

6.4. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни 

 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Технічні засоби для виконання презентацій (ноутбук, проектор) 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела 

1. Бутко Ю. Інноваційний потенціал телекомунікаційних технологій 

//Українська школа. – 2019. – №7-9. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології, практикум. – К.: Слово, 

2014. – 448 с. 

3. Здорова В. та ін. ЛЕГО-технологія //Початкова школа. – 2019. – №12. 

4. Інстр.-метод.рек. щодо організації навчання дітей з особливими освітніми 

потребами //Дитина з особливими потребами. – 2020. – №10. 

5. Нова українська школа: порадник для вчителя /за заг. ред. Н.М. Бібік. – К.: 

Літера ЛТД, 2018. – 160 с. 

6. Онопрієнко О.В. Інтерактивна дошка творчого вчителя. – К.: Ранок, 2017. – 

180 с. 

7. Плющ Ю.О. Кейс-технологія в початковій школі: порадник для вчителя. – Х.: 

Основа, 2019. – 127 с. 

8. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти /Пост. КБ Мін. 

Укр. Від 21.02.18 р. //Нова українська школа: порадник для вчителя. – К.: 

«Плеяди», 2018. – 206 с. 

9. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. Початкова 

школа. – К.: ТД «Освіта-Центр, 2018. – 80 с.  

10. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: 

монографія. – К.: Пед. думка, 2014. – 346 с. 



11. Хоминець В.В., Кірик М.Ю. Інновації в початковій школі. – Ужгород, 2018. 

– 344 с. 
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13. Шаповалова Т. Ранкові зустрічі //Початкова школа 2019. – 8-9. 
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8.2. Допоміжні джерела 
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6. Методичні рекомендації щодо заповнення класного журналу учнів 
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