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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Умови сучасного життя, зростаючий обсяг нової інформації вимагають, 
щоб сучасна школа готувала школярів, які уміють самостійно здобувати знання, 

виділяти головне, швидко орієнтуватися в конкретній ситуації, вирішувати 

навчальні ситуації. Реформування системи початкової освіти в Україні набуло 

нині глобального характеру. Формується парадигма освіти, яка передбачає 
використання нових освітніх моделей, методик і технологій їх впровадження в 

сучасну початкову школу. 
 

 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни «Сучасні моделі початкової 

освіти» полягає у розкритті теоретико-методологічних основ моделювання та 
формування педагогічної готовності студентів до впровадження педагогічних 

технологій у системі сучасної початкової освіти 

 
3. Пререквізити. Навчальна дисципліна «Сучасні моделі початкової освіти» 

передує вивчення таких дисциплін як “Вступ до спеціальності”,  «Порівняльна 

педагогіка», «Дидактика», а також логічно повоза на з такими курсами, як 

«Інноваційні технології виховання», «Лідерський потенціал та академічна 
свобода вчителя Нової української школи» та інші. 

 

 

4. Результати навчання:  

Загальні компетенції:  

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

початкової освіти, використання інновацій у професійній діяльності та 
передбачення наслідків своїх дій. 

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

досягнення спільної мети. 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):  

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. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР-03 Вміти класифікувати та знати особливості традиційних та 

інноваційних моделей освіти, аргументувати їх продуктивність в навчання і 

вихованні учнів молодшого шкільного віку. 

ПР-17 Вміти бачити перспективу розвитку, усвідомлення необхідності 
змін та упровадження нововведень; створювати відповідне інформаційне поле на 

основі залучення педагогічного, учнівського та батьківського колективів до 

різних форм інноваційної діяльності. 
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. 
 

Конкретизовані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

ЗНАТИ: 
 загальні основи теоретичних підходів до моделювання, сутність та зміст 

понять «модель», «навчальна модель», «наукова модель», 

«моделювання»; 

 розмежовувати види моделювання, визначати основні етапи створення 
навчальних моделей; 

 складати алгоритм керування процесом впровадження інноваційних 

технологій в початковій школі; 
УМІТИ 

 здійснювати аналіз, пошук, обробку інформації з різних науково-

педагогічних джерел відповідно вітчизняних і європейських моделей 

початкової освіти;  
 уміння аналізувати компонентний склад вітчизняних та зарубіжних 

моделей початкової освіти;  

 уміння проектувати моделі початкової освіти відповідно до їх цільового 
призначення. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 5 10 3 90 9 - 18 - 63 - залік 

Заочна 5 10 3 90 8 - - - 82 - залік 

 

 
  



5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

ус

ього 

у тому числі усього у тому числі 

л п сем інд с.р. л п лаб інд с.р.  

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

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Тема 1 Загальні 

основи теорії 

моделювання.  

 1 год.  
2 

год. 
 

10  

год. 
1 год.     12 

год. 

Тема 2. Моделі 

системи освіти в 

сучасному світі. 

 1 год.  
2 

год. 
 

10 

год. 
1 год.     12 

год. 

Тема 3.   

Особливості побудови 

моделі початкової 

освіти як процесу  

 2 год.  2 год.  
10 

год. 
1 год.     12 

год. 

Тема 4. Європейський 

досвід сучасних 

моделей початкової 

освіти 

 2год.  
2 

год. 
 

10 

год. 
2 год.     12 

год. 

Разом за змістовим 

модулем 1 
 6 год.  

8 

год. 
 

40 

год. 
5 год.     48 

год. 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИЙ 

МОДЕЛЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Тема5. Нова 

українська школа – 

діяльність на засадах 

особистісно-

орієнтованої моделі 

освіти.  

 1 год.  4 

год. 
 8 

год 
1 год.     12 

год. 

Тема 6. Особливості 

реалізації освітньої 

програми НПП 

(Науково-

педагогічний проект) 

«Інтелект України» в 

початковій школі. 

 1 год.  4 

год. 
 8 

год. 
1 год.     12 

год. 

Тема 7. Особливості 

реалізації фінсько-

українського проекту 

«Learning together»/ 

«Навчаємося разом»  

 1 год.  2 

год. 
 7 

год. 
1 год.     10 

год. 

Разом за змістовим 

модулем 2 
 3 год.  10 

год 
 23 

год. 
3 год.     34 

год. 

ІНДЗ    -  - -  - - - - 



Усього годин  9 год.  18 

год. 
 63 

год. 
8год.     82 

год. 

 

 
5.3. Зміст завдань для самостійної роботи 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Тема 1. Загальні основи теорії моделювання.  10 

Тема 2.  Моделі системи освіти в сучасному світі. 10 

Тема 3. Особливості побудови моделі початкової освіти як 

процесу  
10 

Тема 4.  Європейський досвід сучасних моделей початкової 
освіти 

10 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИЙ 

МОДЕЛЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Тема 5. Нова українська школа – діяльність на засадах 

особистісно-орієнтованої моделі освіти.  
8 

Тема 6. 
Особливості реалізації освітньої програми НПП 
(Науково-педагогічний проект) «Інтелект України» в 

початковій школі. 

8 

Тема 7. Особливості реалізації фінсько-українського проекту 

«Learning together»/ «Навчаємося разом»  
7 

 Всього 63 

 

  

  



6. Система контролю та оцінювання 

Контроль студентів на семінарських та практичних заняттях – є необхідним 
елементом зворотного зв’язку у процесі навчання для визначення відповідності 

рівня набутих студентами знань, умінь та навичок вимогам нормативних 

документів щодо вищої освіти і забезпечення своєчасного коригування 

навчального процесу. 
Основними видами контролю навчального процесу на семінарському та 

практичному занятті є поточний, рубіжний та семестровий. 

Поточний контроль проводиться викладачами на аудиторних заняттях усіх 

видів. Основне завдання поточного контролю — перевірка рівня підготовки 
студентів до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного 

контролю — забезпечення зворотного зв’язку між викладачами та студентами 

в процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. 
Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем 

– для коригування методів і засобів навчання, так і студентами – для планування 

самостійної роботи. 

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування або 
письмового експрес-контролю на практичних заняттях та лекціях, у формі 

колоквіуму, за результатами якого студент допускається до виконання 

лабораторної роботи, виступів студентів при обговоренні питань 
на семінарських заняттях, а також у формі комп’ютерного тестування. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) з дисципліни є основною 

інформацією при проведенні модульного контролю і можуть враховуватися 

викладачем при проведенні іспиту з цієї дисципліни. Найбільш об’єктивно 
та системно облік поточної успішності забезпечується при використанні 

рейтингової системи оцінки. 

Рубіжний (модульний, тематичний) контроль — це контроль знань 
студентів після вивчення логічно завершеної частини навчальної програми 

дисципліни. Цей контроль може бути тематичним (модульним) і проводитися 

у формі контрольної роботи, тестування, виконання розрахункового або 

розрахунково-графічного завдання, курсового проекту (роботи) та ін. 
Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до 

навчального плану у вигляді семестрового заліку, встановленого графіком 

навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою 
програмою дисципліни. Форма проведення семестрового контролю (усна, 

письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура залікових білетів 

(контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням кафедри. 

Семестровий залік — це вид підсумкового контролю засвоєння студентом 
теоретичного та практичного матеріалу з певної навчальної дисципліни 

за семестр, що проводиться в період залікової сесії. 

 

Форми перевірки самостійної роботи студентів 

 Усне опитування, письмове опитування. 

 Перевірка завдань самостійної роботи (упродовж семестру). 

 Проведення консультацій – за графіком консультацій викладача 

 Проведення тестування (упродовж семестру). 

 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Поточне тестування та самостійна робота залік  

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ  

Змістовий модуль 

2. ОСОБЛИВОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ 

СУЧАСНИЙ 

МОДЕЛЕЙ 

ПОЧАТКОВОЇ 

ОСВІТИ 

 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т6 Т7 Т8 
40 100 

5 5 10 10 10 10 10 

 

Якщо при перевірці в ІНДЗ не виявлено суттєвих фахових помилок, 

оформлення її відповідає вимогам, то така робота може бути прийнята без 
захисту з оцінкою «відмінно». У всіх інших випадках ІНДЗ захищається автором 

з виставленням відповідної оцінки в межах до 30 балів. 

ВІДМІННО, що відповідає 28-30 балам, ставиться: при виконанні ІНДЗ у 

повному обсязі, теоретична та практична частини не мають помилок; відповіді 
на запитання вичерпні й аргументовані; оформлення відповідає вимогам. 

ДОБРЕ, що відповідає 22-27 балам, ставиться якщо: ІНДЗ виконано в 

повному обсязі і вона не має помилок, які потребують її переробки; відповіді на 
запитання даються по суті, але не в деталях. 

ЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 16-21 балам, ставиться, якщо ІНДЗ 

виконана не в повному обсязі; мають місце помилки; оформлення не відповідає 

вимогам; відповіді на запитання даються не в повному обсязі. 
НЕЗАДОВІЛЬНО, що відповідає 0-15 балам, виставляється якщо: ІНДЗ 

виконана не в повному обсязі; мають місце суттєві помилки, які тягнуть за собою 

переробку; оформлення не відповідає вимогам; на запитання студента дає 
неправильні відповіді. 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –  30 балів. 

 

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 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 



90 – 100 А відмінно 

зараховано 

80-89 В 
добре 

70-79 С 

60-69 D 
задовільно 

50-59 Е 

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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