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1. Анотація дисципліни. 

Проблема реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання учнів початкової 

школи зумовлена реформуванням початкової ланки освіти на нових концептуальних засадах у 

зв’язку з новими цілями, поставленими суспільством перед загальною середньою освітою на 

сучасному етапі його розвитку. А тому постають нові завдання і перед системою моніторингу 

навчальних досягнень молодших школярів, представленні оновленого інструментарію його 

здійснення та організації у початковій школі. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Моніторинг навчальних досягнень та 

розвитку молодших школярів» –поглиблення знань студентів про моніторинг, контроль та 

оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, ознайомлення студентів з загальними 

критеріями оцінювання навчальних досягнень молодших школярів, з орієнтовними вимоги до 

контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, формування 

професійної компетентності моніторингу та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи 

3. Пререквізити. Ефективність засвоєння даного курсу підвищує вивчення наступних 

дисциплін: «Основи педагогіки, «Дидактика», «Інноваційні технології навчання», 

«Педагогічна психологія». 

 

4. Результати навчання  

Компетентності  з освітньо-професійної програма -  Початкова освіта  

• ЗК-6.Здатність до міждисциплінарних наукових досліджень на основі поєднання 

різних концепцій і підходів.  

● СК-1 Здатність забезпечити досконалість володіння учнями державною мовою 

для духовного, культурного й національного самовияву; формувати мовно-комунікативну 

компетентність засобами інноваційно-педагогічних технологій з урахуванням особливостей 

мовного середовища. 

● СК-2. Здатність забезпечувати набуття молодшими школярами математичної 

компетентності на засадах технологічності, запроваджувати сучасні навчальні технології, 

інноваційні підходи, до вивчення математичної  галузі.  

● СК-3. Здатність забезпечувати компетентісно-інтегроване навчання 

нерозривності зв’язку «людина – природа – суспільство», набуття ціннісних орієнтацій і 

способів відповідальної, безпечної, природоохоронної і  дослідної поведінки на основі 

діяльнісного підходу та культури добросусідства. 

● СК-4. Здатність до розвитку творчої особистості школяра, забезпечення його 

художньо-естетичного самовираження засобами пізнання мистецтва та предметно-

перетворювальної і технологічної діяльності. 

● 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. 

● СК-14. Здатність до змістово-функціонального моделювання, прогнозування та 

управління освітнім процесом, визначати перспективи розвитку педагогічної діяльності, 

умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя. 

 

 



Програмні результати навчання 

 

ПР-05 Здійснювати пошук та обробку наукової інформації з різних джерел та 

застосовувати  її для вирішення конкретних дослідницьких завдань,  а також використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології  для проведення досліджень прикладного характеру, 

дотримуючись академічної доброчесності та вимог законодавства щодо охорони авторського 

права. 

ПР-08 Урізноманітнювати інструментарій оцінювання результатів навчання учнів та 

аналізувати вплив різноманітних підходів і їх стратегій на процес навчання учнів, 

застосовувати інтерактивні методики, інноваційні технології та ІКТ для здійснення 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання. 

ПР-18 Вміти здійснювати керівництво проектуванням в освітньому процесі: 

аналізувати стан, засобом проведеної діагностики, визначати перспективи, окреслювати 

стратегії досягнення мети у вихованні, навчанні і системі  управління. 

 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 5-й 10 

3 90 
9  18  63  залік 

Заочна 5-й    10 
3 90 

8    82  залік 

 

 

 

Дидактична карта навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо
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у тому числі 
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Змістовий модуль 1. Методологічні основи моніторингу 

навчальних досягнень та розвитку молодших школярів 

Тема 1. Сутність та 

зміст моніторингу 

навчальних 

досягнень школярів 

за сучасних освітніх 

реформаційних 

процесів 

11 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 8 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Тема2. Формувальне 

оцінювання як 

основа моніторингу 

навчальних 

досягнень молодших 

школярів 

18 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 10 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Разом за змістовим 

модулем 1 

29 

год. 

2 

год. 

4 

год. 

 18 

год

. 

22 

год. 

2 год.   20 год. 

Змістовий модуль 2. Методичний інструментарій здійснення моніторингу навчальних 

досягнень молодших школярів  

Тема 3. Форми 

контролю 

навчальних 

досягнень учнів 

початкової школи 

 

16 

год. 

2 

год. 

4 

год. 

 10 

год

. 

24 

год. 

2 год.   12 год. 

Тема 4. Методи 

контролю 

навчальних 

досягнень учнів 

початкової школи 

 

13 

год. 

1 

год. 

 2год.  10 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Тема 5.  

Методи зворотнього 

зв’язку діагностики 

розвитку молодших 

школярів 

 

16 

год. 

2 

год. 

4 год.  10 

год

. 

16 

год. 

1 год.   15 год. 

Тема 6. Свідоцтво 

навчальних 

досягнень молодших 

16 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 10 

год

. 

17 

год. 

1 год.   15 год. 



школярів: сутність, 

зміст, вимоги  

Тема 7.  

Впровадження 

зарубіжного досвіду 

моніторингу 

навчальних 

досягнень учнів 

8 

год. 

1 

год. 

2 

год. 

 5 

год

. 

11 

год. 

1 год.   10 год. 

Разом за змістовим 

модулем 2 

61 

год. 

7 

год. 

12 

год. 

 45 

год

. 

68 

год. 

6 

год. 

  62год. 

Усього годин  90 

год. 

9 

год 

18 

год. 

 63 

год. 

90 

год. 

8 год.   82 

год. 

 

Зміст завдань для самостійної роботи  

 

н/п Тема Форма здачі 

 Змістовий модуль 1. Методологічні основи моніторингу навчальних досягнень та 

розвитку молодших школярів (23 год.) 

1 Тема 1. Сутність та зміст моніторингу 

навчальних досягнень школярів за 

сучасних освітніх реформаційних 

процесів 

 Порівняльна таблиця організації 

моніторингу навчальних досягнень учнів 

за різними державнисми стандартами 

(2012 та 2017 років). 

 Сертифікат про прослухання курсу щодо 

моніторингу та діагностики навчальних 

досягнень учнів на платформі 

«Прометеус». 

2 Тема2. Формувальне оцінювання як 

основа моніторингу навчальних 

досягнень молодших школярів 

 Майнмепінг «Формувальне оцінювання в 

Новій українській школі». 

 Змістовий модуль 2.   Методичний інструментарій здійснення моніторингу навчальних 

досягнень молодших школярів (40 год.) 

3 Тема 3. Форми контролю навчальних 

досягнень учнів початкової школи 

 

Складання лепбуку «Форми контролю 

навчальних досягнень молодших школярів». 

4 Тема 4. Методи контролю навчальних 

досягнень учнів початкової школи 

 

Розробка методичного портфоліо. 

5 Тема 5.  Розробка методичного портфоліо. 



Методи зворотнього зв’язку діагностики 

розвитку молодших школярів 

 

6 Тема 6. Свідоцтво навчальних досягнень 

молодших школярів: сутність, зміст, 

вимоги  

Зразки оформлення свідоцтв досягнень і 

рівня розвитку молодших школярів. 

7 Тема 7.  

Впровадження зарубіжного досвіду 

моніторингу навчальних досягнень учнів 

Відео-презентація досвіду зарубіжних країн 

щодо організації та здійснення моніторингу 

навчальних досягнень учнів початкової школи. 

 

Самостійна робота студентів на сучасному етапі повинна стати основою вищої освіти, 

важливою частиною процесу підготовки фахівців. 

Як складне педагогічне явище - це особлива форма навчальної діяльності, спрямована 

на формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, вмінь, навиків, що 

здійснюється за умови запровадження відповідної системи організації всіх видів навчальних 

занять. 

Основними функціями самостійної роботи студентів із зазначеного курсу є: 

пізнавальна, самостійна, прогностична, коригуючи та виховна. 

Пізнавальна функція визначається засвоєнням студентом систематизованих знань з 

курсу. Самостійна функція - це формування вмінь і навиків, самостійного їх оновлення і 

творчого застосування. Прогностична функція є вмінням студента вчасно передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання. Коригуюча функція 

визначається вмінням вчасно коригувати свою діяльність. Виховна функція - це формування 

самостійності як риси характеру. 

Зміна концептуальної основи й розширення функцій самостійної роботи студента не 

тільки веде до збільшення її обсягу важливості, а й викликає зміну у взаємовідносинах між 

викладачем і студентом як рівноправними суб'єктами навчальної діяльності, тобто коригує всі 

психолого-педагогічні (організаційні, методичні) засоби забезпечення самостійної роботи 

студентів. 

Самостійна робота студентів з даної дисципліни навчального плану повинна 

забезпечити: 

• Системність знань та засобів навчання; 

• Володіння розумовими процесами; 

• Мобільність і критичність мислення; 

• Володіння засобами обробки інформації; 

• Здібність до творчої праці. 



Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів 

організації контролю за самостійною роботою студентів. 

 

Тематика індивідуальних завдань 

 

Тематика індивідуальних завдань 

Розкрити сутність та практичне застосування наступних методів моніторингу навчальних 

досягнень та розвитку молодших школярів: 

 Лінійка оцінювання 

 Піраміда оцінювання 

 Стратегія «Я –ти – всі разом» 

Кредит довіри». 

 5. Відстрочена оцінка. 

6. Оцінювання по колу.  

Прийом «Своя валюта». 

 Обмін ролями. 

9. Принцип відкритих перспектив. 

Розробка власного постеру про помилки 

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 

матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання студентами ІНЗД.  

 

 

 

. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна та письмова (тестування, есе, реферат, творча 

робота, лабораторна робота, портфоліо) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік. 

 

Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести; 

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

та ін.); 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- укладання портфоліо. 

 

 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

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 

 

Критерії поточної модульної оцінки знань студентів 

Письмова 

контрольна 

робота 

або 

тестування 

 

 

 

Критерії оцінки  

12-11  

 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та  аргументовано  його  викладає  під  час  усних  виступів  

та письмових  відповідей,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст 

теоретичних  питань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання.  



10-8   Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

7-5   В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі 

суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань.  

4-3   Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає 

його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи 

при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань.  

2-1   Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив 

окремі тестові завдання.  

 

Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий модульний контроль знань студентів означає поступове накопичення  

балів  від  одного  поточного  модульного  контролю  до  іншого  в кінцевому рахунку 

отримання загального підсумкового балу.  

 

Критерії оцінки знань з дисципліни  на заліку 

1.  Виконання  першого  завдання  потребує  повної аналітично дії   і   змістовної   

відповіді   (оцінюється  від  0   до 15   балів ) .   

15-12 балів отримують студенти, які повно та ґрунтовно розкрили теоретичне питання,  

використавши  при  цьому  не  лише  обов’язкову,  а  й  додаткову літературу.  



11-9 отримують студенти, які в цілому розкрили теоретичне питання, однак не  повно  

і  допустивши  деякі  неточності.  При  цьому  не  використав  на достатньому рівні обов’язкову 

літературу.  

8-5 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, але розкрили 

його не повністю, допустивши деякі незначні помилки.  

4-3 балів отримують студенти, які правильно визначили сутність питання, розкривши 

його лише частково і допустивши при цьому окремі помилки, котрі не впливають на загальне 

розуміння питання.  

2-1  бал отримують  студенти,  які  частково  та  поверхово  розкрили  лише окремі  

положення  питання  і  допустили  при  цьому  певні  суттєві  помилки, котрі значно вплинули 

на загальне розуміння питання.  

2.  Друге питання  потребує  короткої  відповіді,  котра  розкриває сутність  того  чи  

іншого  поняття  або  теоретичного положення (оцінюється від 0 до 13 балів).  

13-10 балів отримують студенти, які повністю розкрили сутність поняття, дали його 

чітке визначення або проаналізували і зробили висновок з конкретного теоретичного 

положення.  

9-6  балів  отримують  студенти,  які  правильно,  але  не  повністю  дали визначення  

поняття  або  поверхово  проаналізували  і  зробили  висновок  з теоретичного положення.  

5-4 балів отримують студенти, які правильно, але лише частково визначили те  чи  інше  

поняття  або  частково  проаналізували  і  зробили  висновок  з теоретичного положення.  

3-1 балів  отримують  студенти,  які  частково  і  поверхово  визначили  те  чи інше  

поняття  або  сформулювали  висновок  з  теоретичного  положення, допустивши неточності 

та помилки.  

3. Третє завдання практичного характеру і оцінюється в і д  0   до  12  балів. 

  



1.  РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль №1 

Основи технології розвитку критичного 

мислення 

Змістовий модуль № 2 

Методичний інструментарій технології 

критичного мислення 
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