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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчальна дисципліна рекомендується для опанування студентами 6 курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Початкова освіта». Має належне місце в 

структурі професійної підготовки майбутніх фахівців. 

2. Мета навчальної дисципліни «Основи формування підприємливості учнів 

початкової школи» полягає у забезпеченні розвитку підприємливості майбутніх учителів 

початкової школи як найважливішої якості життєздатності особистості, формування їх 

готовності до розвитку економічного мислення, фінансової грамотності молодших школярів і 

виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства.   

 мати уявлення про особливості організації діяльності суб'єктів освітнього 

процесу у розвитку підприємливості;  

 розуміти особливості розвитку підприємливої особистості як чинника 

саморегуляції і соціальної адаптивності;  

 знати діагностичний блок вимірювання підприємливості здобувачів початкової 

освіти;  

 уміти будувати і розробляти моделі формування підприємливості молодших 

школярів у процесі творчої діяльності. 
Примітка: окрім мети для вибіркових дисциплін має бути наведено коротке пояснення аргументованих  

переваг, які надає вивчення вибіркової  дисципліни. 

3. Пререквізити. Педагогіка та історія її розвитку, Методика навчання 

математичної освітньої галузі, фахові методики початкової освіти тощо. (Вказуються 

дисципліни чи сертифіковані курси, які здобувач вищої освіти має вивчити до початку або разом із цією 

дисципліною, що підвищує ефективність засвоєння курсу). 

4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних та 

фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-професійною 

програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення певних завдань 

професійної діяльності) 

Дисципліна «Основи формування підприємливості учнів початкової школи» сприяє 

формуванню у студентів таких компетентностей:  

загальних компетентностей (ЗК): 

інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі та комплексні 

проблеми професійної, дослідницько-інноваційної педагогічної діяльності вчителя 

початкових класів, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових 

цілісних психолого-педагогічних і методичних знань професійної практики початкової 

освіти. 

ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, усвідомлювати цінності 

громадянського суспільства та необхідність його сталого підприємливого розвитку, 

соціокультурна, громадянська. 

ЗК-2. Здатність діяти на основі етичних міркувань на засадах толерантності і 

доброчесності, цінування й поваги різноманітності та мультикультурності, етична. 

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

мультидисциплінарних командах,  комунікативна. 

ЗК-4. Здатність до прийняття ефективних фахових рішень, адаптуватися до нових 

ситуацій у педагогічній діяльності та особистісного і  професійного зростання, 

самоствердження та самореалізації, адаптивна. 

ЗК-5. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові 

електронні (цифрові) освітні ресурси, інформаційно-комунікаційна. 

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

різних концепцій і підходів, дослідницька. 

ЗК-7.Здатність до планування, прогнозування розвитку і забезпечення якості 

початкової освіти, використання інновацій у професійній діяльності та передбачення 

наслідків своїх дій, проективна. 

ЗК-8 Здатність до критичного аналізу, генерування нових ідеї, мотивування до 

досягнення спільної мети, дослідницько-праксеологічна. 

 

фахових компетентностей (СК): 



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

художньо-естетичного самовираження засобами пізнання мистецтва та предметно-

перетворювальної і технологічної діяльності, конкретно предметна – здатність 

організовувати творчу діяльність суб’єктів освітнього процесу в розвитку у них 

підприємливості; реалізовувати діагностичний блок вимірювання підприємливості суб’єктів 

освітнього процесу;  

СК-7. Здатність до соціалізації і розвитку  Я-концепції молодшого школяра як суб’єкта 

освітнього процесу, з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей, використовувати 

стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої мотивації пізнавальної діяльності, 

критичного мислення та формуванню позитивної самооцінки, я-ідентичності, конкретно до 

дисципліни це здатність застосовувати весь спектр психолого-педагогічних заходів, засобів і 

педагогічних впливів для реалізації завдань економічного виховання дітей;  

СК-9. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього 

процесу, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і систем у глобальному 

світі на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва та супервізії), тобто – 

здатність забезпечувати набуття учнями початкової школи практичних навичок культури 

споживання в умовах ринкових відносин; здатність створювати бази для подальшого 

вивчення економіки;  

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

управління освітнім процесом, визначати перспективи розвитку педагогічної діяльності, 

умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя, конкретно-предметна – здатність 

вибудовувати і розробляти моделі формування підприємливості в процесі творчої 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, предметна – 

здатність формувати конкурентоспроможну особистості учня початкової школи, фінансово-

грамотну.  

Програмні результати навчання: 

ПР-01. Володіти знаннями галузевого законодавства, аналізувати нормативно-

інструктивні документи у сфері початкової освіти. 

ПР-03. Вміти класифікувати та знати особливості традиційних та інноваційних 

моделей освіти, аргументувати їх продуктивність в навчання і вихованні учнів молодшого 

шкільного віку, предметна – мати уявлення про особливості організації діяльності суб'єктів 

освітнього процесу у розвитку підприємливості; 

ПР-04. Знати цифрові технології, використовувати та особисто створювати нові 

електронні ресурси (підручники, комп’ютерні програми, блоги тощо) для організації 

ефективного освітнього процесу у початковій школі; оцінювання та моніторингу результатів 

навчання учнів, знати діагностичний блок вимірювання підприємливості здобувачів 

початкової освіти; 

 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 

підприємницького характеру, дотримуючись академічної доброчесності та вимог 

законодавства щодо охорони авторського права. 

ПР-07. 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, предметна – уміти будувати і розробляти 

моделі формування підприємливості молодших школярів у процесі творчої діяльності. 
ПР-10. Володіти методиками профілактично-просвітницької роботи щодо безпеки 

життєдіяльності учнів, інтегрувати в освітній процес здоров’язбережувальні засоби та 

ресурси, формувати культуру безпечних життєвих навичок, фінансових у тому числі,  

популяризувати здоровий спосіб життя. 



ПР-12. Планувати  і організовувати освітній процес з урахуванням вікових та інших 

особливостей учнів; застосовувати практики концентрації уваги, усвідомленого емоційного 

реагування, емпатичного слухання, розкривати потенціал учасників освітнього процесу і 

сприяти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії, конкретно-предметна – розуміти 

особливості розвитку підприємливої особистості як чинника саморегуляції і соціальної 

адаптивності; 

ПР-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).  

ПР-19. Використовувати в практиці теоретичні основи вітчизняної та зарубіжної 

педагогіки, виявляти позитивні аспекти міжнародного досвіду  в галузі освіти. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 5   3  90 2 9  9 9    63   залік  

Заочна  5   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 
усього  у тому числі 

л п с інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 1. Поняття і структура підприємливості як 

характерологічної якості сучасної особистості 

(назва) 

Тема 1. Загальне 

поняття 

підприємливості та 

його складники 

3 1 1  1   7   1 
  

  10 

Тема 2. Ціннісно-

мотиваційний 

критерій 

підприємливості та 

його компоненти: 

цілеспрямованість  

3 1 1  1   7   1 
  

  10 

Тема 3. Творчий 

критерій 

підприємливості як 

здатність втілення ідеї 

3 1 1 1  8  1    10 



та його компоненти: 

ініціативність і 

креативність 

Тема 4. Діяльнісний 

критерій 

підприємливості та його 

компоненти: здатність 

іти на ризик, 

упевненість у собі. 

Прояв вольових якостей 

особистості 

3 1 1 1  8  1    10 

Разом за  ЗМ1 12 4 4  4   30   4 
  

  40 

Теми лекційних 

занять 
Змістовий модуль 2. Шляхи формування підприємливості та 

фінансової грамоти учнів початкової школи 

(назва) 
Тема 1. Методика збору 

та подання інформації 

учням початкової 

школи про навколишній 

економічний простір 

3 1 1 1 
 

9 
 

1       10 

Тема 2. Методика 

розширення 

економічного 

світогляду молодших 

школярів  

3 1 1 1 
 

8 
 

1       11 

Тема 3. Методика 

навчання молодших 

школярів способам 

організації 

господарського життя 

суспільства 

3 1 1 1  8  1    10 

Тема 4. Методики 

діагностики ціннісно-

мотиваційного, 

творчого та 

діяльнісного критерію 

підприємливості 

майбутніх учителів 

початкової 

школи 

6 2 2 2  8  1    11 

Разом за ЗМ 2 15 5 5 5 
 

33 

 
4        42 

Усього годин  27 9 9 9 
 

63 
 

8       82 
 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми 

 ЗМ 1. Поняття і структура підприємливості як 

характерологічної якості сучасної особистості 

1 Тема 1. Загальне поняття підприємливості та його складники 

2 Тема 2.  Ціннісно-мотиваційний критерій підприємливості та його 

компоненти: цілеспрямованість  

3 Тема 3.  Творчий критерій підприємливості як здатність втілення 

ідеї та його компоненти: ініціативність і креативність 

4 Тема 4. Діяльнісний критерій підприємливості та його компоненти: 



здатність іти на ризик, упевненість у собі. Прояв вольових якостей 

особистості 

 
ЗМ 2. Шляхи формування підприємливості та 

фінансової грамоти учнів початкової школи 

5 Тема 1. Методика збору та подання інформації учням початкової 

школи про навколишній економічний простір 

6 Тема 2. Методика розширення економічного світогляду молодших 

школярів  

7 Тема 3. Методика навчання молодших школярів способам 

організації господарського життя суспільства 

8 Тема 4. Методики діагностики ціннісно-мотиваційного, творчого та 

діяльнісного критерію підприємливості майбутніх учителів  

початкової школи 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

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

робота, лабораторна робота) відповідь студента  та ін.  

Формами підсумкового  контролю є залік, екзамен, комплексний іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  стандартизовані тести; 

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

та ін.); 

- аналітичні звіти;  

- реферати;  

- есе; 

- розрахункові, графічні,  розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- контрольні роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об'єктах тощо; 

- інші види індивідуальних та групових завдань.                                                              

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової 

(рейтингової) шкали). 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

зараховано 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано A (90-100) зараховано 

зараховано B (80-89) зараховано 

C (70-79) зараховано 

зараховано D (60-69) зараховано 

E (50-59)  

не зараховано 
FX (35-49) 

(не зараховано)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(не зараховано)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

Форми поточного та підсумкового контролю.  

 

Методи поточного контролю: у процесі вивчення курсу  

використовуються методи контролю навчальних досягнень студентів:  

Методи поточного контролю Критерії 

оцінювання 

 усне індивідуальне опитування 5 

 експрес-опитування,  1-3 

 фронтальне опитування,  3-5 

 захист індивідуального науково-дослідного 

завдання,  

10 

 термінологічний диктант,  10 

 тестування,  10 

 практична робота 5 

 самостійні та модульні контрольні 

роботи. 

10 

 

Форма підсумкового контролю: залік 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Для прикладу (залік) 

Поточне тестування та самостійна робота 
Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 Т4 40 
100 

5 10 10 5 10 5 5 10 

 

 

 

 



Для прикладу (екзамен) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  
к-ть балів  

Змістовий 

модуль 1 
Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
 модуль3 

  100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 

                        

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

 

Для прикладу (магістерський проєкт (робота)) 

Виклад та розуміння основних 

положень змісту роботи  
Презентація змісту 

роботи 
Захист роботи 

Сумарна  
к-ть балів 

до _40__ до _20__ до _40__ 100 

 

5. Рекомендована література -основна 

1. Варецька, О. В., Лосєва О. Нова українська школа: формування підприємницької 
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4. Назаренко Г.А. Формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів у відповідності до вимог нових державних стандартів: [метод. 

посібник]. Черкаси: ЧОІПОПП, 2014. 68 с. 

 

 6. Інформаційні ресурси 

 1. Школа для життя. Підприємливість і фінансова грамотність. Електронний ресурс. 

Режим доступу.  https://vseosvita.ua/library/skola-dla-zitta-pidpriemlivist-i-finansova-gramotnist-

346016.html 

2. Навчальні матеріали «фінансова грамотність. фінанси. що? чому? як?» Електронний 

ресурс. Режим доступу. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni 

3. Фінансова грамотність: 10 порад, які не втрачають ...Електронний ресурс. Режим доступу. 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/finansovaya-gramotnost-10-sovetov/ 

4. Фінансова грамотність: основи фінансової грамотності Електронний ресурс. Режим 

доступу: https://biznescat.com/informatsiia/74-shcho-take-finansova-gramotnist.html 

 


