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1. Нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення системи 

початкової освіти України.  

2. Технології творчої роботи вчителя початкової школи: теоретико-

методологічний аспект.  

3. Методика організації та проведення уроків і виховних заходів у 

початкових класах.  

4. Інноваційні методи і прийоми в навчальній діяльності молодшого школяра 

«Від творчих учителів до творчих учнів» (з досвіду роботи науково-творчої 

лабораторії «Пошук» Тамари Прошкуратової). 

5. Реалізація технологій розвитку творчої особистості молодшого школяра в 

змісті та структурі уроків. 

6. Теоретико-методологічні основи творчого розвитку здобувачів початкової 

освіти. 

7. Розвиток технологій формування творчої особистості молодшого школяра 

в контексті Концепції «Нова українська школа». 

8. Методичні особливості інтеграції навчальних предметів на засадах 

творчого підходу до опанування освітніх галузей початкової освіти.  

9. Моделювання уроку на засадах творчого підходу за оновленими 

програмами початкової школи. 

10. Технологія інтерактивного уроку в початковій школі як засіб розвитку 

творчої особистості школяра. 

11. Прийоми пропедевтичного розвитку творчих здібностей першокласників 

у роботі за Букварем. 

12. Театралізована діяльність молодших школярів на уроці літературного 

читання як умова розвитку творчих здібностей. 

13. Методика застосування творчого переказу на уроках розвитку зв’язного 

мовлення в початковій школі. 

14. Прийоми розвитку творчого мислення молодших школярів в умовах 

інтерактивного навчання. 

https://meet.google.com/uyq-cyjm-mvb


15. Педагогічні можливості методів розвитку творчих здібностей учнів 

початкових класів на уроках математично-природничої галузі. 

16. Розробка методів і прийомів роботи, спрямованих на розвиток творчих 

можливостей дітей молодшого шкільного віку.  

17. Роль нестандартних уроків з математики у початкових класах для 

формування творчої особистості молодшого школяра. 

18. Лінгводидактичні засади формування творчих компетенцій у процесі 

опанування рідної мови в 2-4 класах.  

19. Розвиток мовленнєво-творчих умінь учнів початкових класів у роботі над 

текстом.  

20. Проєктна діяльність учнів початкової школи як засіб формування творчих 

здібностей. 

21. Реалізація особистісно орієнтованого підходу у формуванні творчих 

можливостей молодших школярів у змісті уроків технологічної галузі.  

22. Методика організації творчої роботи учнів 3-4-х класів під час вивчення 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

23. Розвиток естетично-творчої діяльності молодших школярів засобами 

різних видів мистецтв. 

24. Логічна грамотність – складова інтелектуально-творчого розвитку 

особистості молодшого школяра. 

25. Методичний апарат шкільного підручника як модель творчого освітнього 

процесу. 

 

*  Слухач  курсів  підвищення  кваліфікації  має  обрати  один  із  варіантів.  

Слід виконати завдання у реферативній формі  (обсяг – до 10 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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