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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна «Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів» дозволяє набути 

здобувачам вищої освіти додаткових фахових компетенцій при опануванні циклу дисциплін професійної 

підготовки. 

2. Мета навчальної дисципліни:забезпечення – формування у здобувачів вищої освіти 

системи знань про індивідуальні стратегії навчання молодших школярів та умінь і навичок  щодо впровадження 

їх у майбутній професійно-педагогічній діяльності. 

3. Пререквізити. «Актуальні проблеми початкової школи», «Цифрова та медійна грамотність в 

освітньому процесі початкової школи», «Нові підходи до навчання мовно-літературної освітньої галузі в 

початковій школі», «Актуальні питання у навчанні математичної освітньої галузі в початковій школі», 

«Технології навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі», «Інноваційні підходи до 

вивчення технологічної та мистецької освітніх галузей у початковій школі», «Технологія інклюзивного 

навчання у початковій школі». 

4. 

4.1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

 

Індекс у 

матриці 

ОПП 

Програмні компетентності 

ЗК-3 Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в моно- та мультидисциплінарних командах. 

СК 5 

Здатність здійснювати методичний супровід організації (особистісно-орієнтованої, інтегрованої, 

дослідницької) діяльності, використання в освітньому процесі традиційних та інноваційних 

методів та технологій навчання. 

СК 13 

Здатність відстежувати траєкторію досягнення учнями навчальних цілей та вчасного внесення 

корективів в освітній процес; розуміння важливості формувального оцінювання як 

інтерактивного оцінювання учнівського прогресу, що дає можливість визначити потреби учнів, 

мотивацію та прагнення до самоутвердження. 

 

4.2. Результати навчання 
Індекс у 

матриці 

ОПП 

Програмні результати 

ПРН 3 Вміти класифікувати та знати особливості традиційних та інноваційних моделей освіти, 

аргументувати їх продуктивність в навчання і вихованні учнів молодшого шкільного віку. 

ПРН 7 Формувати в учнів розуміння природних зв’язків різних процесів, уміння вирішувати практичні 

завдання, що вимагають синтезу знань з різних освітніх галузей; розвивати в учнів системне та 

критичне мислення. 

ПРН 13 Знати основні стратегії та умови  формування позитивної мотивації до навчання і самооцінки 

учнів, застосовувати технології розвитку критичного мислення (розуміння себе, своїх цінностей 

та потреб, здатності до осмислення власних рішень та їх наслідків, навичок рефлексії). 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п с інд с.р. л п с 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 індивідуалізації 

навчання як інноваційної ідеї сучасної педагогіки 

Тема 1. Методологічні 

засади сучасної педагогіки 

як стратегії виховання і 

навчання 

18 2 - 2 - 14 18 1 - - - 17 

Тема 2. Індивідуальні 

стратегії навчання 

молодших школярів 

18 1 - 1 2 14 18 1 - - - 17 

Тема 3. Сутність, цілі та 

зміст індивідуалізації 

навчання 

18 2 - 2 - 14 18 2 - - - 16 

Разом за ЗМ1 54 5 - 5 2 42 54 4 - - - 50 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Особливості впровадження і технології 

індивідуалізованого навчання у освітній процес Нової української 

школи 

Тема 3. Характеристика 

технологій 

індивідуалізованого 

навчання 

18 2  2 - 14 18 2 - - - 16 

Тема 4. Індивідуальна 

траєкторія навчання учнів 

початкової школи 

18 2  2 1 13 18 2 - - - 16 

Разом за ЗМ 2 36 4  4 1 27 36 4 - - - 32 

Усього годин  90 9  9 3 69 90 8 - - - 82 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ Назва теми 

1. Підготуйте презентаційні матеріали на тему: 

«Технології диференційованого навчання.»; 

«Технології індивідуалізованого навчання»; 

«Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів»; 

«Індивідуальний підхід у навчально-виховному процесі дезадаптованих молодших 

школярів»; 

«Особливості формування навчально-стратегічної компетентності молодших школярів»; 

«Вплив вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів на вибір 

навчальних стратегій». 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Комплексний контроль знань студентів з курсу «Індивідуальні стратегії навчання 

молодших школярів» 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.  

 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2697/1/%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%94%D0%A4%21.pdf
http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2697/1/%D0%9E%D0%9A%D0%A0%20%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%9F%D0%94%D0%A4%21.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/im_2013_4_3.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2016_141_34.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuP_2016_141_34.pdf


Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів» 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 «Індивідуальні стратегії навчання 

молодших школярів» здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного 

та підсумкового контролю знань (залік). 

Об`єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу «Індивідуальні стратегії 

навчання молодших школярів» 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 

«Індивідуальні стратегії навчання молодших школярів» 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 «Індивідуальні стратегії навчання молодших 

школярів» 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. Рябченюк Г. С., Степанчук Н. В. Сучасний урок в інтерактивних технологіях навчання. – К.: 

Видавництво ТОВ фірма "Юлат", 2017. - 120с. 

2. Сігула Т. Диференційовані завдання як засіб індивідуального підходу до учнів // Трудова 

підготовка в закладах освіти. – 2014. – №4. – с. 23-24. 

3. Братинич О. Реалізація диференційованого навчання в умовах комбінованого уроку // Рідна 

школа. – 2010. – №11. - с. 49-52. 

4. Войтенко В.І. Індивідуальний підхід до особистості у шкільній практиці другої половини ХІХ 

ст. / Войтенко В.І. П – Харків. – 2008. – С. 102-108. 
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7.2. Інформаційні ресурси 

1. Нова українська школа: порадник для вчителя. [Електроний ресурс], 2018. – Режим доступу 
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