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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Індивідуальна робота з 

молодшими школярами» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення 

студентів з проблемами індивідуалізації та індивідуальної роботи у психолого-

педагогічній науці; нормативно-правовою базою організації індивідуальної 

роботи в ЗЗСО; особливостями організації індивідуальної роботи молодших 

школярів у навчально-виховному процесі групи продовженого дня; видами та 

формами організації індивідуальної роботи з молодшими школярами під час 

виконання домашніх завдань; методикою застосування індивідуальної роботи в 

початковій ланці освіти, зокрема під час самопідготовки та виховної роботи; 

специфікою організації індивідуальної роботи молодших школярів; 

проблемами забезпечення індивідуальної роботи учнів у виховному процесі 

групи продовженого дня; специфікою індивідуальної роботи з батьками 

молодших школярів з проблем самопідготовки; особливостями індивідуального 

консультування учнів у змісті початкової освіти. 

2. Мета навчальної дисципліни полягає у розкритті особливостей 

індивідуальної роботи у початковій школі та її значущості; набутті 

теоретичних знань щодо видів, форм індивідуальної роботи з молодшими 

школярами та методики її проведення; виробленні практичних умінь та 

навичок організації диференційованого підходу під час індивідуальної роботи 

у навчально-виховному процесі. 

3. Пререквізити. Курс має міждисциплінарний характер і поєднує в собі 

педагогічний, психологічний і соціальний компоненти. Це навчальна 

дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли різні галузі науки (педагогіка, 

психологія, соціологія). Найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили 

навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, що 

підвищує ефективність засвоєння курсу: «Вступ до спеціальності», «Теорія та 

методика виховання», «Дидактика». 

4. Результати навчання: згідно з вимогами освітньо-професійної 

програми студент повинен оволодіти такими компетенціями: 

Знати: 

 нормативно-правову базу організації індивідуальної роботи в ЗЗСО; 

 особливості організації індивідуальної роботи молодших школярів у 

навчально-виховному процесі групи продовженого дня; 

 види та форми організації індивідуальної роботи з молодшими 

школярами під час виконання домашніх завдань; 

 методику застосування індивідуальної роботи в початковій ланці освіти, 

зокрема під час самопідготовки та виховної роботи;  

 специфіку організації індивідуальної роботи молодших школярів; 

 специфіку індивідуальної роботи з батьками молодших школярів з 

проблем самопідготовки; 

 особливостями індивідуального консультування учнів у змісті початкової 



освіти. 

Вміти: 

 практично використовувати види і форми індивідуальної роботи з 

молодшими школярами під час групи продовженого дня; 

 здійснювати диференціацію та індивідуалізацію у процесі виконання 

домашніх завдань; 

 забезпечувати індивідуальну роботу з батьками вихованців; 

 застосовувати інноваційні методи та засоби в індивідуальній роботі з 

молодшими школярами під час групи продовженого дня; 

 практично розробляти та реалізовувати індивідуальне консультування 

учнів/батьків у контексті групи продовженого дня. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни 
«Організація дозвіллєво-ігрової діяльності молодших школярів» 
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Денна 4 7 4,0 120 2 22 – 11 – 87 – залік 

Заочна  4 7 4,0 120 2 10 – – – 110 – залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Тема 1. 

Теоретичний 

аналіз проблеми 

організації 

індивідуальної 

роботи у 

психолого-

педагогічних 

дослідженнях. 

15 4 1   10 15 2    13 

Тема 2. 

Психолого-

педагогічні та 

15 4 1   10 15 2    13 



методичні основи 

організації 

індивідуальної 

роботи з 

молодшими 

школярами. 

Тема 3. 

Психолого-

педагогічні та 

методичні основи 

організації 

індивідуальної 

роботи з 

молодшими 

школярами. 

15 4 1   10 15 1    14 

Разом за ЗМ 1 45 12 3   30 45 5    40 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  

З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ В УМОВАХ ГПД ТА 

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Тема 4. 

Методика 

диференційованої 

індивідуальної 

роботи під час 

самопідготовки у 

системі групи 

продовженого 

дня. 

16 2 2   12 15 1    14 

Тема 5. 
Особливості 

індивідуальної 

роботи з дітьми, 

що мають 

проблеми під час 

виконання 

домашніх завдань 

16 2 2   12 15 1    14 

Тема 6. 

Методика 

індивідуальної 

роботи з 

обдарованими 

дітьми у процесі 

самопідготовки 

15 2 2   11 15 1    14 

Тема 7. 

Специфіка 

організації 

індивідуально-

виховної роботи з 

молодшими 

школярами у 

групі 

продовженого 

дня. 

14 2 1   11 15 1    14 



Тема 8. 

Консультування у 

системі 

здійснення 

індивідуальної 

роботи у 

навчально-

виховному 

процесі групи 

продовженого 

дня. 

14 2 1   11 15 1    14 

Разом за ЗМ 2 75 10 8   57 75 5    70 

Усього годин 120 22 11   87 120 10    110 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Теоретичний аналіз проблеми організації індивідуальної роботи у 

навчально-виховному процесі групи продовженого дня у психолого-

педагогічних дослідженнях 

Скласти словник термінів з теми. Скласти розгорнуту блок-схему-

ретроспективу щодо наявних технологій організації ІР. Аналіз 

періодичної преси з теми заняття. 
2. Психологічні, педагогічні та методичні основи організації 

індивідуальної роботи з молодшими школярами під час групи 

продовженого дня. 

Проаналізуйте нормативно-правове забезпечення індивідуальної 

роботи з молодшими школярами. Аналіз періодичної преси з 

питання. 

3. Методична готовність вихователя до індивідуальної роботи з 

молодшими школярами. 

Запропонуйте програму-проект самовдосконалення готовності 

вихователя до реалізації ІР. Складіть алгоритм підготовки 

вихователя до здійснення ІР (на конкретному прикладі). 

Провести пошукову роботу і з’ясувати який передовий 

педагогічний досвід або яка наукова концепція реалізує проблеми 

ІР. 

4. Методика диференційованої індивідуальної роботи під час 

самопідготовки у системі групи продовженого дня. 

Структуруйте в схемі трактування терміну «диференціація» 

різними ученими. Відповідно до наявної класифікації ДР 

запропонуйте зразки. Створіть альбом диференційованих 

домашніх завдань з: математики, читання, української мови (за 

зразком: зміст завдання – І рівень, ІІ рівень, ІІІ рівень, ІV рівень). 

Аналіз періодичної преси з теми заняття. 



5. Особливості індивідуальної роботи з дітьми, що мають проблеми під 

час виконання домашніх завдань.. 

Доберіть матеріал, який допоможе урізноманітнити заняття з 

особливими учнями та такими, що мають проблеми у навчанні 

(результати оформити у вигляді презентації Microsoft 

PowerPoint). Аналіз періодичної преси з теми заняття. 

6. Методика індивідуальної роботи з обдарованими дітьми у процесі 

самопідготовки. 

Запропонуйте нестандартні, творчі завдання для обдарованих 

дітей (по 15 прикладів, з обґрунтуванням їх цінності): 

математика; українська мова; літературне читання. 

Розробіть план, на семестр, індивідуальної роботи з 

обдарованими дітьми. Аналіз періодичної преси з теми заняття. 

7. Специфіка організації індивідуально-виховної роботи з молодшими 

школярами у групі продовженого дня. 

Запропонуйте план індивідуальної виховної роботи з учнем 1, 2, 

3 та 4 класів (не плутати з виховним планом вчителя). Аналіз 

періодичної преси з теми заняття. 

8. Консультування у системі здійснення індивідуальної роботи у 

навчально-виховному процесі групи продовженого дня.  

Розробіть систему консультацій для учнів 1 – 4 класів (з 

визначеною метою). Запропонуйте тематику консультацій для 

батьків (по класах). Аналіз періодичної преси з теми заняття. 

 

Індивідуальні завдання 
* ІНДЗ – в цілому для навчальної дисципліни за рішенням викладача: написання та 

захист наукового повідомлення, виконання практичного завдання на задану 

тему: 
 

№ 

з/п 

Індивідуальне завдання 

1 Індивідуальне навчання (робота) в історії дидактики (огляд-екскурс 

– реферативне повідомлення). 
2 Особливості індивідуальної роботи в умовах колективу за 

А.Макаренком (презентація PowerPoint). 
3 Самооцінка як важливий фактор у проведенні ІР (реферативне 

повідомлення). 
4 Складіть схему опору «Вимоги до організації диференційованого 

навчання». 
5 З’ясуйте, які загально педагогічні, дидактичні, предметно-методичні 

принципи складають основу індивідуальної роботи з молодшим 

школярами (презентація PowerPoint). 
6 Розробіть  алгоритм роботи з батьками в умовах диференційованого 

навчання (презентація PowerPoint). 



7 Складіть вимоги до організації навчального місця дитини в умовах 

індивідуального навчання (розгорнута таблиця/схема). 
8 Характеристика основних труднощів у навчанні молодших 

школярів (реферативне повідомлення). 
9 Особливості індивідуальної роботи з учнями початкових класів 

(розгорнута таблиця). 
10 Таблиця «Вимоги до організації самостійної роботи учнів вдома» 

(алгоритм роботи). 
11 Запропонуйте систему професійного зростання вчителя щодо 

організації індивідуальної роботи з молодшими школярами 

(розгорнута таблиця, презентація PowerPoint). 
12 Розробіть систему консультацій з батьками, визначивши – тему, 

мету, завдання, форму та місце проведення, методи та прийоми 

роботи (презентація PowerPoint). 
13 Проведіть дослідження і з’ясуйте, які галузі педагогічно наук 

розробляють проблему педагогічного консультування – уточніть 

напрями дослідження. 
14 Проаналізуйте наявні дослідження з проблеми організації 

індивідуального консультування у початковій школі (реферативне 

повідомлення та презентація PowerPoint). 
 

ІНДЗ рекомендовано до виконання студентам, що одержали за 

попередній модуль більше 85% від максимальної кількості балів. Протягом 

одного змістового модуля студент може виконати одне індивідуальне 

завдання. Виконання такого пошукового завдання передбачає попередню 

консультацію та наступний підбір та систематизацію матеріалу з 

обов’язковим подальшим його захистом. 

. 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю:  

Основними формами поточного контролю є такі види робіт:  

1) усне та письмове індивідуальне та фронтальне опитування; 

2) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного матеріалу за навчальними темами;  

3) моделювання фрагментів занять;  

4) виконання студентами індивідуальних науково-дослідницьких завдань;  

5) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв'язання 

навчально-професійних задач). 

Форма підсумкового  контролю – залік.  

Засоби оцінювання: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 



- студентські презентації та виступи на наукових заходах.                                                              
 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

«зараховано» 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

60 – 69 D 

50 – 59 E 

35 – 49 Fx «не зараховано» з можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F «не зараховано»  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

 
Розподіл балів, які отримують студенти (залік) 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т 1. Т 2. Т 3. Т 4. Т 5. Т 6. Т 7. Т 8. 

5 5 5 6 6 6 6 6 

Модуль-контроль – 5 балів Модуль-контроль – 10 балів  

100 Разом – 20 балів Разом – 40 балів 

Підсумковий модуль – 40 

Тема 1. Теоретичний аналіз проблеми організації індивідуальної роботи у психолого-

педагогічних дослідженнях. 

Тема 2. Психолого-педагогічні та методичні основи організації індивідуальної роботи з 

молодшими школярами. 

Тема 3. Психолого-педагогічні та методичні основи організації індивідуальної роботи з 

молодшими школярами. 

Тема 4. Методика диференційованої індивідуальної роботи під час самопідготовки у 

системі групи продовженого дня. 

Тема 5. Особливості індивідуальної роботи з дітьми, що мають проблеми під час 

виконання домашніх завдань 

Тема 6. Методика індивідуальної роботи з обдарованими дітьми у процесі 

самопідготовки 

Тема 7. Специфіка організації індивідуально-виховної роботи з молодшими школярами 

у групі продовженого дня. 

Тема 8. Консультування у системі здійснення індивідуальної роботи у навчально-

виховному процесі групи продовженого дня. 

 

5. Рекомендована література - основна 
1. Сікорський П.І. Теорія і методика диференційованого навчання. – 

Львів: Сполох, 2000. – 420с. 



2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352с.  

3. Індивідуальне навчання учнів 1-4-х класів. / уклад. Д.В.Ротфорт. – Х.: 

Вид.група «Основа», 2012. – 238 с. 

4. Коберник Г.І. Індивідуалізація й диференціація навчання в початкових 

класах: теорія та методика: Монографія. – К.: Наук. Світ, 2002. – 231с. 

5. Обдарована дитина – 2005 р. - №10. – 67 с. 

6. Сікорський П. Диференційоване навчання і проблеми реформування 

освітньої системи // Шлях освіти. – 1997. – №1. – С. 7-12. 

7. Сучасні форми роботи з батьками молодших школярів / упорядник 

І.В.Васильченко. – Житомир: «Житомироблдрукарня», 2013. – 117 с. 

8. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – М.: 

Педагогика, 1990. – 192 с. 

9. Шулик В.І. Педагогічний аспект диференційованого підходу до учнів у 

навчальному процесі: Навч.-метод. посібник / Ін-т змісту і методів навчання. – 

К., 1997. – 51с. 

 
 

6. Інформаційні ресурси 

Пошукові системи: 

– www.google.com.ua/; 

– http://www.yandex.ru/; 

– http://www.yahoo.com/; 

– http://www.rambler.ru/; 

– http://meta.ua/. 

Освітні ресурси: 

– http:://www.mon.gov.ua/ (Офіційний сайт Міністерства освіти та науки 

України); 

– http:://www.apsu.org.ua (Академія педагогічних наук України); 

– http:://osvita.org.ua (Освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України і Росії); 

– http:://www.ednu.kiev.ua/ (Educational Network Ukraine. Українські 

інформаційні ресурси, пов’язані з освітніми організаціями, вищі навчальні 

заклади, докладна інформація про системи освіти найбільш розвинених країн, 

гранти, преса, виставки, конференції, фірми й ін.); 

– http:://o-svit.iatp.org.ua (Каталог освітніх ресурсів О-СВІТ – інформація 

для учнів, студентів, педагогів, науковців); 

Електронні бібліотеки: 

– http://www.lib.com.ua/ (електронна бібліотека України); 

– http://lib.km.ru/ (електронна бібліотека); 

– http://www.bestlibrary.ru/ (велика електронна бібліотека); 

– http://rzblx1.uni-regensburg.de («База даних безкоштовних електронних 

журналів» - близько 4000 журналів);  

Бібліотеки України: 

http://www.google.com.ua/
http://www.yandex.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.rambler.ru/
http://meta.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ednu.kiev.ua/
http://o-svit.iatp.org.ua/
http://www.lib.com.ua/
http://lib.km.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/


– http://portal.rada.gov.ua (Бібліотека Верховної Ради України); 

– http://www.nbuv.gov.ua/ (Національна бібліотека України 

ім.В.І.Вернадського); 

– http://nplu.org (Національна Парламентська Бібліотека України); 

– http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm (Державна науково-

педагогічна бібліотека України); 

– http://www.edu-ua.net/library/ (Центральна освітянська бібліотека 

Інституту змісту і методів навчання Міносвіти України). 

Бібліотеки вищих навчальних закладів України педагогічного 

профілю: 

– http://www.vspu.edu.ua/ (Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського); 

– http://drohobych.net/ddpu/ (Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка); 

– http://www.kmpu.edu.ua/ (Київський міський педагогічний університет ім. 

Б. Д. Грінченка); 

– http://www.kspu.kr.ua/ (Кіровоградський державний педагогічний 

університет ім. Володимира Винниченка); 

– http://www.lgpu.lg.ua/ (Луганський національний педагогічний 

університет імені Тараса Шевченка); 

– http://www.npu.edu.ua/ (Національний педагогічний університет ім. М. П. 

Драгоманова); 

http://www.tnpu.edu.ua/ (Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка). 

 

http://portal.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nplu.org/
http://www.ukrlibworld.kiev.ua/osvita/index_bib.htm
http://www.edu-ua.net/library/
http://www.vspu.edu.ua/
http://drohobych.net/ddpu/
http://www.kmpu.edu.ua/
http://www.kspu.kr.ua/
http://www.lgpu.lg.ua/
http://www.npu.edu.ua/
http://www.tnpu.edu.ua/

