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Мова навчання    українська    
          (вказати: на яких мовах читається дисципліна) 
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Сторінка курсу в Moodle  
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    Онлайн-консультації: середа 14.00-15.00 
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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна передбачає вивчення студентами актуальних проблем початкової освіти, готує їх 

до того, щоб вони вільно орієнтувалися у розмаїтті підходів до навчання та виховання молодших школярів в їх 

розвитку, ознайомлює з актуальними проблемами, які стоять перед сучасною початковою освітою та шляхами 

їх вирішення. 

2. Мета навчальної дисципліни: підготувати здобувачів вищої освіти – майбутніх фахівців 

початкової освіти до розуміння проблем реформування й оновлення початкової освіти та реалізації завдань 

Державного стандарту початкової освіти відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, 

запитів громадянського суспільства, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг. 

3. Пререквізити. «Актуальні питання у навчанні математичної освітньої галузі», «Нові підходи до 

вивчення мовно-літературної освітньої галузі», «Технології навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

4. Результати навчання У процесі вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні оволодіти наступними компетенціями. 

Знати: 

 сучасні тенденції розвитку освіти взагалі, початкової зокрема; 

 соціально-правові основи, законодавчих актів у сфері початкової освіти; 

 особливості процесів викладання і навчання молодших школярів; 

 основні механізми функціонування і реалізації компетентнісної парадигми навчання; 

 способи реалізації інтеграційного підходу в навчанні молодших школярів; 

 концепції інклюзивної освіти. 

Вміти: 

 оцінювати сучасні проблеми початкової освіти, визначати ступені їх актуальності; 

 організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, 

оцінювання тощо); 

 конструювати та реалізувати сучасні програми навчання молодших школярів із використанням 

різноманітних методів, форм і технологій; 

 моделювати, проводити й аналізувати уроки в площині сучасного бачення процесу навчання в 

початковій школі; 

 діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як 

особистості, громадянина, інноватора; 

 керувати проектною діяльністю школярів; 

 організовувати культуромовне освітньорозвивальне середовище; 

 проектувати власну програму професійноособистісного зростання. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни________________________________ 
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15 
 

60 
 

залік 

Заочна  5 1 3  90 
 

8 
   

82 
 

залік 

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

л п ла

б 

ін

д 

с.р

. 

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

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Концептуальні засади змісту початкової 

ланки освіти: методологічний, законодавчий, дидактико-

методичний аспекти 



Тема 1. Розвиток освіти 

в умовах сучасного 

європейського виміру 

11 2 2 - - 7 11 1 - - - 10 

Тема 2. Зміст початкової 

освіти у вимірі 

сьогодення 

16 2 2 - - 12 16 2 - - - 14 

Тема 3. Організація 

ефективного і безпечного 

освітнього середовища 

11 2 2 - - 7 11 1 - - - 10 

Разом за ЗМ1 38 6 6 - - 26 38 4 - - - 34 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Актуальні проблеми сьогодення в 

площині особливостей моделювання навчально-виховного 

процесу в початковій школі 

Тема 1. Педагогіка 

партнерства в авангарді 

суспільних змін 

13 2 2 - - 9 13 1 - - - 12 

Тема 2. Основні підходи в 

освітньому процесі 
26 4 4 - - 18 26 2 - - - 24 

Тема 3. Організація 

контрольно-оцінювальної 

діяльності в процесі 

навчання молодших 

школярів на засадах 

компетентнісного 

підходу 

13 3 3 - - 7 13 1 - - - 12 

Разом за ЗМ 2 52 9 9 - - 34 52 4 - - - 48 

Усього годин  90 15 15 - - 60 90 8 - - - 82 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

Назва теми 

1. Створення творчих проектів на тему: «Модель сучасного випускника початкової 

школи»; «Модель сучасного вчителя початкових класів»; «Модель сучасної 

початкової школи» 

3. Створення макету фізичного середовища Нової української школи. 

Моделювання ранкової зустрічі (тема за власним вибором) 

Підбір системи вправ для розвитку емоційного інтелекту молодших школярів 

4. Складання розгорнутого плану проведення батьківських зборів (тема і клас за 

вибором) 

5.1. Підбір та програвання методів кооперативного навчання для формування 

соціальних навичок учнів 

Моделювання інтерактивних методів навчання з метою реалізації діяльнісного 

підходу у процесі навчання молодших школярів 

5.2. Планування тематичного тижня. 

Планування тематичного дня. 

6. Моделювання структурних компонентів порт фоліо учня початкової школи. 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Комплексний контроль знань студентів з курсу «Актуальні проблеми початкової 

освіти» здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань (залік). 



Основними формами поточного контролю є такі види робіт: 

1) виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами; 

2) моделювання фрагментів уроку; 

3) виконання студентами самостійних дослідницьких завдань; 

4) виконання модульної контрольної роботи (тестування та розв’язання 

навчальнопрофесійних задач); 

5) виконання підсумкової контрольної роботи (тестування та розробка фрагментів 

уроків початкової школи за різними навчальними технологіями); 

6) опрацювання дидактико-методичної літератури; 

7) виконання індивідуальних науково-дослідних завдань (розробка та захист 

проектів). 

Формами підсумкового контролю є залік.  

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Актуальні проблеми початкової школи» є: 

- контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

- проекти (наскрізні проекти; індивідуальні та командні проекти; дослідницько-

творчі та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Комплексний контроль знань студентів з курсу «Актуальні проблеми 

початкової освіти» здійснюється на основі результатів проведення поточного, 

модульного та підсумкового контролю знань (залік). 

Об`єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу «Актуальні 

проблеми початкової освіти» та її результати. 
Навчальні досягнення студентів визначають оцінюванням: 

1) знань – якість відповідей (усних або письмових) студентів, ступінь засвоєння 

навчальної інформації; 

2) умінь і навичок – рівень їх сформованості під час виконання навчальних(ті, що 

містяться в практичних, лабораторних заняттях) і контрольних завдань. 

Критерії та показники контролю 

Основними критеріями оцінювання навчальної діяльності студентів з курсу 

«Актуальні проблеми початкової освіти» є її систематичність, активність і результативність. 

Показниками систематичності навчальної діяльності є відвідування студентами лекційних, 

практичних занять з курсу та своєчасне виконання навчальних і контрольних робіт. 

Активність студента на лекційних, практичних заняттях визначається якістю 

підготовки до них і рівнем виконання завдань практичного, творчого та дослідницького 

характеру. 

Показником результативності є правильність виконання на семінарських заняттях усіх 

видів робіт (зокрема контрольних), ґрунтовність виконання дослідницьких завдань для 

самостійної роботи, а також участь у науково-дослідній роботі. 

Система контролю за навчальною успішністю студентів передбачає поточний, 

модульний та підсумковий контроль. Завдання поточного контролю полягає в систематичній 

перевірці розуміння та засвоєння студентами навчального матеріалу з курсу, якості 



виконання ними практичних, творчих, пошукових завдань (аудиторних і позааудиторних), 

здатності усно чи письмово відтворювати навчальний матеріал. 

Важливою складовою здійснення поточного контролю є перевірка виконання завдань 

навчальних та для самостійної дослідницької роботи. Завданням модульного контролю є 

оцінювання засвоєння студентами частини навчального матеріалу дисципліни, що становить 

у сукупності завершений навчальний модуль (модуль – частина навчальної програми, що 

побудована з тісно пов`язаних між собою теоретичних і практичних компонентів змісту 

певної навчальної дисципліни). 

Здійснення модульного контролю передбачає виконання студентами контрольної 

роботи, яка включає комплекс тестових завдань з метою перевірки теоретичної підготовки і 

розв’язання навчально-професійних задач, які дають можливість продемонструвати 

студентам здатність практично використовувати набуті знання. 

Завданням підсумкового контролю є підсумкова (тестова) перевірка рівня засвоєння 

студентами теоретичного матеріалу з курсу «Актуальні проблеми початкової освіти» та 

здатність практично (репродуктивно, конструктивно, творчо) використовувати набуті знання 

(проведення уроку математики за різними навчальними технологіями). Контрольний урок 

проводиться під час педагогічної практики. Студенти з недостатніми (низькими) 

результатами поточного контролю не допускаються до підсумкової контрольної роботи! 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 

7. Рекомендована література 

7.1. Основна 

1. Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти : [навч.-метод. посіб.] / Кам'янець-

Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Каф. педагогіки і методик дошк. та початк. освіти; [уклад. : 

М. С. Гордійчук, Л. Б. Попова, О. Ю. Попова]. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 

2014. 151 с. 

2. Конкурентоспроможний вчитель: теорія і практика: навчальний посібник./Ю.І. 

Завалевський. — Чернівці, 2010. 

3. Коханова О.П. Психологія партнерської взаємодії в освіті : навчально-методичний 

посібник / О.П. Коханова, – К. : Вид-во ПП Щербатих О. В. 2011. 104 с. 

4. Професійна компетентність вчителя початкових класів: навчальнометодичний посібник 

для вчителів / Автори-упоряд.: В. Є. Берека, А. В. Галас. — Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 

496 с. 

5. Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М., Пристінська М. С., Большакова І. О., Бібік 

Н. М. Нова українська школа: Порадник для вчителя. / Навчально-методичний посібник. 

К. 2017. 207 с. 

 



 

7.2. Інформаційні ресурси 

1. Інтегроване навчання для цілісного сприйняття світу // https://www.creativeschool.com.ua/integration/ 

2. Інтегроване навчання як освітній пазл // http://nus.org.ua/view/integrovane-navchannya-yak-osvitnij-pazl/ 

3. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи // http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-
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