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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна передбачає вивчення студентами особливостей організації безпечного, 

розвивального, інклюзивного освітнього середовища в умовах Нової української школи. 

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

знаннями і практичними уміннями щодо проектування й створення безпечного освітнього середовища як 

необхідної умови навчання, соціалізації та самореалізації дитини. 

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 особистісного і професійного самовизначення, самоствердження й самореалізації 

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. 

 

4.2. Результати навчання 
Індекс у 

матриці 

ОПП 

Програмні результати 

ПРН 1 Володіти знаннями галузевого законодавства, аналізувати нормативно-інструктивні документи 

у сфері початкової освіти. 

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

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

ПРН 6 Порівнювати ефективність різних інноваційних методик і технологій навчання освітньої галузі/ 

навчального предмета (інтегрованого курсу) та використовувати власні підходи та методичні 

прийоми формування ключових та предметних компетентностей, визначених державним 

стандартом початкової загальної середньої освіти. 

ПРН 15 Організовувати співпрацю з усіма учасниками освітнього процесу на основі принципів 

партнерської взаємодії, надавати консультативну та інформаційну підтримку, завдяки 

сформованим навичкам фасилітатора, координатора, наставника. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 5 1 3 90 2 9 
 

18 
 

63 
 

залік 

Заочна  5 1 3  90 2 8 
   

82 
 

залік 

 



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 ла

б 

інд с.р. л п ла

б 

інд с.р. 

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

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Теоретичні засади організації безпечного 

освітнього середовища НУШ 

Тема 1. Безпечне освітнє 

середовище як необхідна 

умова навчання, соціалізації 

та самореалізації дитини 

18 2 - - 4 12 18 1 - - - 17 

Тема 2. Навчальні центри. 

Навчальні матеріали та їх 

організація 

18 2 - - 4 12 18 2 - - - 16 

Разом за ЗМ1 36 4 - - 8 24 36 3 - - - 33 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 2. Методичні аспекти створення безпечного 

освітнього середовища в умовах Нової української школи 

Тема 3. Роль учителя у 

формуванні психологічно 

безпечного середовища 

18 2 - - 4 12 18 2 - - - 16 

Тема 4. Участь дітей в 

організації освітнього 

середовища 

18 2 - - 4 12 18 2 - - - 16 

Тема 5. Попередження і 

протидії булінгу 

(цькуванню) 

18 1 - - 2 15 18 1 - - - 17 

Разом за ЗМ 2 54 5 - - 10 39 54 5 - - - 49 

Усього годин  90 9 - - 18 63 90 8 - - - 82 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
№ Назва теми 

1. Запропонуйте програм формування спільних цінностей у молодших школярів 

2. Запропонуйте зміст ранкової зустрічі, спрямованої на формування поваги один до 

одного. 

3. Підготуйте презентаційні матеріали на тему: 

«Ранкові зустрічі – успішна практика створення спільноти в класі» 

«Участь дітей в організації освітнього середовища» 

«Встановлення правил у класі» 

4. Запропонуйте проект створення фізичного середовища (навчальних центрів/осередків) у 

класній кімнаті 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Комплексний контроль знань студентів з курсу «Організація освітнього середовища в 

НУШ» 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 «Організація освітнього середовища в НУШ» 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 «Організація освітнього середовища в 

НУШ» здійснюється на основі результатів проведення поточного, модульного та 

підсумкового контролю знань (залік). 

Об`єктом контролю є навчальна діяльність студентів з курсу «Організація освітнього 

середовища в НУШ» 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 

«Організація освітнього середовища в НУШ» 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 «Організація освітнього середовища в НУШ» 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. Безпечна і дружня до дитини школа в контексті реформи «НУШ» / В. Пономаренко, Т. 

Воронцова, О. Сакович та ін. — К. : Алатон, 2020. — 64 с. 

2. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 38 – 39, (29.09.2017), 

ст. 380. 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 34 «Про деякі організаційні 

питання щодо підготовки педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української 

школи». 

4. Нова українська школа: порадник для вчителя (Під. заг. ред. Бібік Н. М. – К: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 

5. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — К.: ТОВ «Видавничий 

дім «Плеяди», 2017. — 206 с. 
6. Проектування моделі нового освітнього середовища закладу загальної середньої освіти:методичні 

рекомендації / автори-укладачі: Т. О. Кузьміч, Н. І. Мітяєва. – Херсон: КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», 2019. – 35с. 

7. Цюман Т. П., Бойчук Н. І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. 

Цюман Т. П. – К. – 2018. – 56 с. 

 

7.2. Інформаційні ресурси 

1. Новий освітній простір. Мотивуючий простір: інформаційний посібник. – 2019. Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf 

2. Новий освітній простір. Енергоефективність: інформаційний посібник. – 2019. Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/418/NOP_Energoefektivnist.pdf 

3. Новий освітній простір. Сучасне обладнання: інформаційний посібник. – 2019. Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/409/NOP_Suchasne-obladnannya.pdf 

4. Новий освітній простір. Безбар’єрність: інформаційний посібник. – 2019. Режим доступу: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/408/NOP_Bezbaryernist.pdf 

5. Які вимоги до освітнього середовища школи – відеороз’яснення. Режим доступу: 

https://nus.org.ua/news/yaki-vymogy-do-osvitnogo-seredovyshha-shkoly-videoroz-yasnennya/ 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/407/NOP_Motivuyuchiy-prostir.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/418/NOP_Energoefektivnist.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/409/NOP_Suchasne-obladnannya.pdf
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/408/NOP_Bezbaryernist.pdf
https://nus.org.ua/news/yaki-vymogy-do-osvitnogo-seredovyshha-shkoly-videoroz-yasnennya/


6. Яким є безпечне освітнє середовище школи. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu1Zjd_GcJQ 

7. 10 кроків до створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=sAxje7bHG6I 

8. Освітнє середовище школи: безпека і комфорт. Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=oAaRBPipDYQ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu1Zjd_GcJQ
https://www.youtube.com/watch?v=sAxje7bHG6I
https://www.youtube.com/watch?v=oAaRBPipDYQ

