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І. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

22 6 

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 180 24 6 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: І 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр: І 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 10 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: іспит   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

132 168 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни є модельне уявлення про процес 

оновлення початкової освіти.   

 

Метою вивчення дисципліни є: формування у магістрів професійно-

управлінської компетентності щодо запровадження педагогічних інновацій у 

початкову освіту, їхньої здатності до вдосконалення практики в умовах 

викликів сьогодення. 

 

Передумови для вивчення дисципліни - засвоєння курсів «Спеціальна 

педагогіка та своєрідні методики початкового навчання», «Сучасні методи і 

форми організації інклюзивного навчання». 

 

Міждисциплінарні зв’язки із курсами «Освітній менеджмент в 

початковій школі», «Інноваційні процеси в освіті». 

 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Для обов’язкових навчальних дисциплін 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми «Сучасні моделі початкової освіти». 

 
 



 

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 4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ПРН 2. Володіти знаннями галузевого 

законодавства, завдань, цілей,  

принципів, засад функціонування 
початкової освіти в Україні, 

особливості та інструментарій 

організаційно-методичного 
супроводу освітнього процесу. 

ЗК 5. Здатність до осмислення, 

переосмислення дій для 

ґрунтовного самоаналізу 

власної діяльності; 

самокритики і сприймання 

конструктивної критики.  

ПРН 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечувати ефективність 

навчально-пізнавальної діяльності, 
виховання та розвитку здобувачів 

початкової освіти; розробляти 

засоби контролю перевірки й 
оцінювання навчальних досягнень 

молодших школярів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК 7. Здатність спілкуватися 

державною мовою та іноземною 

як усно, так і письмово 

ПРН 20. Здатність продовжувати навчання, 

вдосконалювати набуту 

кваліфікацію з високим рівнем 

автономності; дотримуватись 
принципів академічної 

доброчесності, узагальнювати та 

презентувати власний педагогічний 
досвід. 
 

 

 

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 4. Предметна - здатність 

здійснювати методичний 

супровід освітньої діяльності 

в початковій школі, 

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

оцінювання процесу і результатів 

власної педагогічної діяльності й 

діяльності учителів початкових 



аналізувати та критично 

осмислювати психолого-

педагогічну та методичну 

інформацію для вирішення 

науково-дослідницьких і 

практичних завдань 

організації початкової освіти. 

 

класів закладів загальної середньої 
освіти. 

ФК 5. культурологічна - здатність і 
готовність вдосконалювати і 

розвивати свій інтелектуальний 

і загальнокультурний рівень, 
домагатися морального і 

фізичного самовдосконалення, 

володіння культурою 

спілкування державною та 
іноземною (англійською) 

мовами. 

ПРН 13. 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. 

 
 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1. Сутність 

педагогічної 

інноватики як явища 

2 2     17 2 2     20 

2. Типологія 

педагогічних 

нововведень за 

принципом 

інноваційного 

потенціалу 

4 4 2    16 2  2    22 

3. Здатність до 

педагогічних 

інновацій - 

особистісно-

професійна 

характеристика 

вчителя початкових 

класів 

6 4 4    18       28 

4. Інноваційний 

потенціал 

педагогічних 

технологій  

6 2 4    12 2  2    22 

5. Інтеракція як 

домінанта 

педагогічних 

інновацій 

4 2 2    18 2 2     28 



6. Новітні педагогічні 

технології, засновані 

на ресурсах 

комп’ютерних 

мереж 

4 

 

2 4    16   2    28 

7. Організатор 

початкової освіти як 

суб’єкт ініціювання 

креативності 

педагогічного 

колективу 

6 2 4    20 2 2     20 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 18 20    132 10 6 6    168 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Характеристика концепції НУШ - джерела ідей моделей початкової 

освіти 

 Розвиток критичного мислення здобувачів початкової освіти і 

педагогів як домінанта НУШ 

 Конструктивна початкова освіта: системо утворювальна курсу «Я 

досліджую світ» 

 Узагальнена характеристика соціально-педагогічних вимог до 

конструктивної початкової освіти 

Тема 2. Компетентнісний підхід як нова освітня парадигма 

 Демократизація управління - домінантна ідеї компетентнісної 

педагогіки 

 Характеристика існуючих моделей початкової освіти гуманістичного 

спрямування 

 Базові компетентності здобувача початкової освіти 

Тема 3. Творчість - передумова і результат успішності моделі початкової 

освіти 

 Творчість - вища і специфічна форма розвитку педагога та вихованця 

 Узагальнена характеристика авторських шкіл М. Гузика, М. Чумарної, 

О. Захаренка, Т. Хайруліної, З. Жорчак 

 Відкритість: прозорість інформації про якість - критерії моделі 

початкової освіти 

Тема 4. Інноваційна модель початкової освіти як педагогічне явище 

 Параметри новітніх моделей освіти 

 Складові інноваційної моделі освіти, їх характеристика 

 Етапи інноваційної діяльності і здобувача освіти, і педагога-новатора 

Тема 5. Новітні ІКТ - ознака дієвої моделі початкової освіти 

  Педагогічний сенс використання ресурсів - ІКТ у процесі розробки 

моделі початкової освіти 

  Техніки знаходження, збирання, обробки, створення та передавання 

інформації у процесі розробки моделі початкової освіти 



  Засоби презентації розробленої моделі початкової освіти 

Тема 6. Громадсько-активна школа - регіональна модель розвитку початкової 

освіти 

 Роль громади у розбудові освітньої сфери регіону 

 Шляхи мобілізації місцевих ресурсів в оптимізації освітнього процесу 

початкової ланки освіти  

 Соціальне партнерство: ресурси, шляхи активізації з метою розробки 

моделі початкової освіти 

Тема 7. Сучасна модель початкової освіти: успішна реалізація ідей інклюзії  

  Створення інклюзивно-розвивального простору початкової освіти: 

шляхи і засоби 

  Конструктивний вітчизняний і зарубіжний досвід педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами 

  Інклюзія як ознака конструктивної моделі початкової освіти 

 

5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять. 

 

Тема 1. Характеристика концепції НУШ - джерела ідей моделей початкової 

освіти 

Тема 2. Компетентнісний підхід як нова освітня парадигма 

Тема 3. Творчість - передумова і результат успішності моделі початкової освіти 

Тема 4. Інноваційна модель початкової освіти як педагогічне явище 

Тема 5. Новітні ІКТ - ознака дієвої моделі початкової освіти 

Тема 6. Громадсько-активна школа - регіональна модель розвитку початкової 

освіти 

Тема 7. Сучасна модель початкової освіти: успішна реалізація ідей інклюзії 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

1. Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 
32/32 Конспект 

2. Підготовка до проміжного контролю 
24/20 

Модульна контрольна 

робота 



3. Виконання індивідуальних завдань: 

- опрацювання наукових статей; 

- конспект першоджерел 

- підготовка реферату; 

- підготовка до презентації результатів 

дослідження.  

 

28/30 

16/30 

16/26 

16/30 

 

 

 

Анотації наукових статей 

Конспект 

Реферат 

Презентація 

 

 Разом 132/168  

 

Тематика індивідуальних (групових) завдань 

 

1. Проаналізуйте документи міжнародних організацій («Вчителі для шкіл 

майбутнього», «Залучення, розвиток і збереження ефектних учителів» та 

ін.) і доведіть, що лише творчий педагог здатен ініціювати ефективну 

модель початкової освіти 

2. На основі аналізу досвіду Ново-печерської школи «Освіторія» (м. Київ), 

схарактеризуйте специфіку моделі початкової освіти в ній 

3. Доведіть пріоритети педагогіки партнерства у конструктивній моделі 

початкової освіти (на прикладі моделі початкової освіти «Дивосвіт» -             

м. Львів) 

4. На основі аналізу Державного стандарту початкової освіти (21.02.18 р.), 

схарактеризуйте ключові компетентності як результат освіти молодшого 

школяра в розрізі освітніх галузей 

5. Розробіть авторську модель «Ранкової зустрічі» (на прикладі ідеї Тижня 

«Мої улюблені книги») 

6. Розкрийте основні принципи моделі початкової освіти Фінляндії 

7. Розкрийте шляхи гуманізації початкової освіти засобами використання 

дитячої субкультури 

8. Розробіть структурно-логічну схему підтримки освітніх моделей 

проектами Українського фонду соціальних інвестицій   

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форма поточного контролю - усна відповідь, ІНДЗ. 

6.2. Форма проміжного контролю - модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю - залік. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Студентські презентації, аналітичні звіти, есе, командні проекти 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 

70-89 



51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів(поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом.0,7 

30 балів(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів (проміжний 

контроль) 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 



Анотування наукових статей 5 

Конспект першоджерел 5 

Реферат 5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з 

першоджерелами є здатність студента тезово розкрити зміст запропонованого матеріалу. 

Оцінювання реферату здійснюється за такими критеріями: самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати узагальнення 

на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок при оформленні 

цитування й посилань на джерела. Критеріями оцінювання презентації є її відповідність 

змісту доповіді студента за матеріалами дослідження та оригінальність візуального 

представлення. 

 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 

 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор) 
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