
 

  



 

  



1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

18 4 

Модулів:  Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 –  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

–  

Семестр: 2 
Семінарські заняття: 

22 6 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 8 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

80 110 

 
 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: організаційні та педагогічні 

засади початкової освіти. 

 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з організацією, 

змістом, принципами та методами початкової освіти.  

 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисципліни 

«Педагогіка».  

 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Сучасні освітні технології», «Інноваційні технології навчання 

освітніх галузей у початковій школі».  
 

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 «Початкова освіта. 

Інклюзивна освіта». 

 

 

 



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 1. Знати нормативну базу 

функціонування закладу 

загальної середньої освіти, 

принципи організації сучасної 

початкової освіти, особливості 

та інструментарій організаційно-

методичного супроводу та 

моніторингу якості освітнього 

процесу. 

ЗК 5. Здатність працювати в 

команді. 

 

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 7. Цінування та повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

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 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 ПРН 8. Оцінювати ефективність 



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. 

 

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 

психолого-педагогічну та 

методичну інформацію для 

вирішення науково-

дослідницьких і практичних 

завдань організації 

початкової освіти. 

ПРН 1. Знати нормативну базу 

функціонування закладу 

загальної середньої освіти, 

принципи організації сучасної 

початкової освіти, особливості 

та інструментарій організаційно-

методичного супроводу та 

моніторингу якості освітнього 

процесу. 

ФК 6  інформаційна - здатність і 

готовність застосовувати 

інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати 

різні види інформації. 

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.  

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 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 8 автономізаційна - здатність ПРН 7. Вміти проєктувати власну 



аналізовувати, критично 

осмислювати проблеми в 

галузі початкової освіти, 

здатність до саморозвитку, 

творчості, самовизначення, 

самоосвіти, 

конкурентоспроможність  

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 9 партнерська – здатність 

здійснювати партнерську 

взаємодію з учасниками 

освітнього процесу. 

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. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 

відповідальність 

ЗК 4.    Знати домінанти 
компетентнісної та 

особистісно 

зорієнтованої 
освітніх парадигм  

Володіти уміннями і 
навичками 

забезпечення 

освітнього процесу з 
урахуванням 

принципу дитино 

центризму та 

здоров’язбереження 
особистості  

Виявляти 
комунікативну 

стратегію, тактику 

та техніку 
педагогічної 

взаємодії із 

суб’єктами 

освітнього процесу 

Усвідомлювати 
відповідальність за 

формування 

світосприйняття 
здобувачами освіти  

ЗК 6. Знати основні 

підходи, напрями, 
наукові школи і 

методи наукового 

пізнання, 

самостійно, логічно 
аналізовувати, 

конструктивні та 

критично 
висловлювати 

ставлення до 

наукових 
результатів 

Володіти 

законодавчою базою 

завдань, цілей, 
принципів 

функціонування 

вітчизняної освітньої 
сфери 

Залучати до 

інноваційної 

діяльності 
однодумців 

Критично 

оцінювати 

результати власної 

професійної 
діяльності 

ініціювати і 

організовувати 
систематичну 

самоосвіту 

ЗК 3. 
Знати провідні ідеї 
вітчизняного та 

зарубіжного досвіду 

щодо оптимізації 
професійного 

самовдосконалення 

Використовувати 

ресурси різновиду 

інноваційних 
технологій освіти, 

вибудовувати 

перспективні  
стратегії розвитку 

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 



регіональних 

моделей інклюзивної 
освіти 

команди 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

No 

з/п  

Назви 

модулів / тем  

Кількі

сть 

годин 

(денна 

форма 

навча

ння)  

 

Кількі

сть 

годин 

(денна 

форма 

навча

ння)  

 

Кількі

сть 

годин 

(денна 

форма 

навча

ння)  

 

Кількість 

годин 

(заочна 

форма 

навчання

)  

 

Кількі

сть 

годин 

(заочн

а 

форма 

навча

ння)  

 

Кількі

сть 

годин 

(заочн

а 

форма 

навча

ння)  

 

Кількі

сть 

годин 

(заочн

а 

форма 

навча

ння)  

 

Кількі

сть 

годин 

(заочн

а 

форма 

навча

ння)  

 

 

 

 

 

Аудитор

ні  

 

Лекціі ̈ 

 

Семінар

ські  

 

Самостійна

робота   

 

Аудитор

ні  

 

Лекціі ̈ Семінар

ські  

Самості

йна 

робота  

 

1 
Загальні 

основи 

організації 

діяльності 

початкової 

школи  

 

4 2 2 8 4 2 2 10 

2 Планування 

та організація 

навчально-

виховного 

процесу у 

початковій 

школі  

 

 

 

4 2 2 8 4 2 2 10 

3  

Методична 

робота в 

початковій 

школі  

4 2 2 8    10 



 

4 Вивчення, 

узагальнення 

та 

впровадження 

інноваційного 

педагогічного 

досвіду  

 

4 2 2 10 2 2  10 

5 Докум

ентація 

початк

ової 

школи  

 

 

3 1 3 10    16 

 Прміжний 

контроль 

2   1     

Раз

ом 

 

 20 9 11 44 8 4 4 56 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами  

Тема 1. Загальні основи організації діяльності початкової школи  

Управлінська діяльність в організації процесу навчання.  

Якості і типи лідерства. Технології управління.  

Функції управління процесом навчання в початковій школі.  

Основні напрями роботи заступника директора з НВР в початковій школі. 

Обов’язки заступника директора з НВР в початковій школі.  

Тема 2. Планування та організація навчально-виховного процесу у початковіи ̆

школі  

Нормативно-правова база діяльності початкової школи.  



Види планування: перспективне, річне, поточне, оперативне, тактичне, 

стратегічне, одноразове стабілізуюче, ситуаційне.  

Річна циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної роботи 

в початковій школі.  

Тижнева циклограма роботи заступника директора з навчально-виховної 

роботи в початковій школі.  

Базовий, типовий і робочий навчальні плани: інваріантна та варіативна 

частини.  

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.  

Розклад занять в початковій школі як один із найважливіших видів 

планування навчально-виховної роботи.  

Робочий навчальний план школи: інваріантна та варіативна частини.  

Тема 3. Методична робота в початковій школі  

Зміст і завдання методичної роботи в початковій школі крізь призму 

нормативних документів.  

Форми методичної роботи в початковій школі: колективні, індивідуальні, 

нетрадиційні.  

Педагогічна рада як дорадчий колективний орган управління навчальним 

закладом: мета та зміст діяльності.  

Види педагогічних рад. Методична рада як колегіальний орган педагогічних 

працівників школи з підвищення їх професійної майстерності: мета, напрями 

роботи та зміст діяльності. Структура методичної роботи.  

Тема 4. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного 

педагогічного досвіду  

Визначення сутностi «інноваційного педагогiчного досвiду» у сучаснiй науці 

і практиці.  

Технологiя вивчення й узагальнення інноваційного педагогічного досвіду. 

Пам'ятка для вчителя щодо узагальнення досвіду.  

Орієнтовна схема аналізу інноваційного педагогічного досвіду.  

Форми роботи з вивчення й узагальненню інноваційного педагогічного 

досвіду.  

Тема 5. Документація початкової школи 

Документування і документообіг у початковій школі.  



Мета перевірки документації: класні журнали, журнали групи продовженого 

дня, тематичне планування, робочі зошити, контрольні зошити, плани 

вихователів, особові справи учнів, щоденники учнів.  

Організація колективної роботи з документами в початковій школі.  

Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

Вимоги до ведення календарних планів, поурочних планів, зошитів 

учнів,щоденників учнів, планів роботи вихователів.  

5.2. Тематика семінарських занять.  

Тема 1. Загальні основи організації діяльності початкової школи  

Тема 2. Планування та організація навчально-виховного процесу у 

початковій школі  

Тема 3. Методична робота в початковій школі  

Тема 4. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного 

педагогічного досвіду  

Тема 5 Документація початкової школи (3 год.).  

5.3. Організація самостіин̆ої роботи студентів. 

No 

з/п  

 

Вид роботи  

 

Кількість 

годин  

 

Форми звітності  

 

1  

Підготовка до лекційних та семінарських 

занять 

 

 

11/11 Конспект  

 

2 Підготовка до проміжного контролю  

 

2/2 Модульна 

контрольна робота  

 

3 Виконання індивідуальних завдань:  

опрацювання наукових статей;  

конспект першоджерел  

підготовка реферату;  

підготовка до презентації результатів 

7/10 8/10 

8/13 8/10  

 

Анотації наукових 

статей Конспект 

Реферат 

Презентація  

 



дослідження.  

 Разом 44/56  

 

               Тема 1. Загальні основи організації діяльності початкової школи. 

Розробити імітаційну ідеальну модель сучасної початкової школи.  

Тема 2. Планування та організація навчально-виховного процесу у 

початковій школі 

Проаналізуйте розклад занять у одному із класів початкової школи міста 

Ізмаїла. Чи відповідає він вимогам щодо складання розкладу. 

Тема 3. Методична робота в початковій школі  

Підготувати і захистити презентацію про роботу методичного об’єднання 

вчителів початкової школи (на базі конкретної початкової школи), 

застосовуючи програму PowerPoint.  

Тема 4. Вивчення, узагальнення та впровадження інноваційного 

педагогічного досвіду 

Вивчити перспективний досвід вчителя початкової школи м.Ізмаїла та 

представити результати у вигляді буклету або презентації в PowerPoint.  

Тема 5. Документація початкової школи 

Ознайомитися з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів. Інструктивно-методичний лист // 

Додаток до листа МОН від 11.09.07 No 1/9-532  

Заповнити сторінки класного журналу в 1 класі відповідно до Інструктивно-

методичного листа.  

 

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  

Підсумковии ̆бал  Оцінка за традиціин̆ою шкалою  

90-100  зараховано 

70-89 зараховано 

 51-69  зараховано 

26-50  не зараховано  

1-25  не зараховано  

 

                                               Схема розподілу балів  

Максимальна 

кількість балів  

70 балів (поточнии ̆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  

Мінімальнии ̆

пороговии ̆

рівень  

35 балів (поточнии ̆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, самостіин̆о та аргументовано ио̆го 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 ио̆го 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 основнии ̆зміст, виявляє елементарні знання окремих 

положень, записує основні формули, рівняння, закони. Не здатнии ̆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, якии ̆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, якии ̆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. Технічні засоби для демонстрування презентацій: ноутбук, проектор.  

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

10.1. Основні джерела 

1. Закон України «Про освіту» //  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-

19#Text 

2. Закон України «Про повну загальну середню освіту» // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text 

3. Методи превентивного виховання в початковій школі // 

https://vseosvita.ua/library/metodi-preventivnogo-vihovanna-v-pocatkovij-skoli-

230072.html 

4. Державний стандарт початкової освіти: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro- 

zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti  

5. Коваль Л.В. Система професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до застосування  загальнонавчальних технологій. 

Автореферат дісертації.  

6. Концепція початкової освіти / О.Я.Савченко, Н.М.Бібік, В.О.Мартиненко 

та ін.. // Початкова школа. – 2016. - No 6. – С. 1 – 4. 

7. Підготовка майбутніх педагогів у контексті  

стандартизації початкової освіти // http://bdpu.org/wp-

content/uploads/2019/11/Матеріали-конференції-18.09.19_оновлені.pdf 

8. Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах 

розбудови нової української школи 

http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/11%2004%20 

9. Родняк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання 

учнів початкових класів. Автореф. дис. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2019/11/Матеріали-конференції-18.09.19_оновлені.pdf
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2019/11/Матеріали-конференції-18.09.19_оновлені.pdf


10. Чайка В. М. Ігрові технології навчання в початковій школі: особливості 

використання // 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13013/1/9Dzyatkivska.pdf 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підручн. для педагогів [Текст] / Г. 

Ващенко. – К.: Українська ви- давнича спілка, 1997. – 441 с.  

2. Вербицкий А. Психолого-педагогические основы контекстного обучения 

[Текст] / А. Вербицкий. – М.: Знания, 1987.  

3. Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва [Текст] / Т. Довбенко // 

Шлях освіти. – 2005. – No 2. – С. 47–51.  

4. Дьюи Дж. Демократия и образование [Текст] / Дж. Дьюи. – М.: 

Педагогика, 2000. – 384 с.  

5. Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом 

[Текст] / О. І. Мармаза. – харь- ков: Основа, 2003. – 80 с.  

 

6. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні 

[Текст] / Л. А. Медвідь. – К.: Вікар, 2003. – 335 с.  

7. Підласий І.П. Права без обов’язків //Управління школою. – 2018. - No7-9. – 

С. 12-19. 

10. Приходченко К.І. Творче освітньовиховне середовище навчального 

закладу. – Х.: Основа, 2017. – 160 с. 

11. Смолюк С.В. Організаційно-педагогічні умови становлення 

розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти україни 

(кінець хх – початок ххi ст.). Луцьк, 2017. 

1.3. Інтернет-ресурси 

1. Сайт Міністерства освіти і науки України 

URL: http://www.mon.gov.ua 

2. Онлайн-курс для вчителів початкової школи 

URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA 

+ST101+st101/about 

3. Сайт Інституту методів та змісту освіти 

URL: www.imzo.gou.ua 

4. Сайт видавництва «Основа» 

URL: www.osnova.com.ua 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13013/1/9Dzyatkivska.pdf


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

Київ : Літера ЛТД, 2018. — 160 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%

B8 %D0%BD%D0%B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf 

6. Нова українська школа 

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

 

 

 


	3. Методи превентивного виховання в початковій школі // https://vseosvita.ua/library/metodi-preventivnogo-vihovanna-v-pocatkovij-skoli-230072.html

