
Тематика курсових робіт  

з методик навчання освітніх галузей початкової школи  

для 4 курсу спеціальності «Початкова освіта»  

  

1. Особливості навчання молодших школярів писати перекази 

2. Особливості роботи з пластичними матеріалами на уроках «Дизайн і 

технології» 

3. Формування громадянської та історичної компетентності засобом 

музейної педагогіки 

4. Формування навчального вміння за допомогою технології 

«Перевернутий клас» на уроках математики 

5. Організація ігрової діяльності як засобу ознайомлення учнів початкової 

школи з навколишнім світом 

6. Педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших 

школярів 

7. Естетичне виховання учнів початкової школи на уроках мистецтва 

8. Методика ознайомлення молодших школярів з діловим мовленням на 

уроках української мови 

9. Методика ознайомлення учнів з поняттям «комп'ютерна програма» та 

з призначенням комп'ютерних програм 

10. Організація вчителем освітньої діяльності учнів на уроках української 

мови у початковій школі  

11. Використання техніки «квілінг» на уроках «Дизайн і технології» як 

засобу розвитку творчих здібностей молодших школярів 

12. Формування читацьких інтересів молодших школярів  

13. Формування портфоліо молодших школярів на уроках інформатики 

14. Використання STEM-технологій в процесі навчання математики у 

початковій школі   

15. Використання прийомів вітагенного навчання у формуванні ціннісної 

складової громадянської компетентності молодших школярів 

16. Інтеграція як освітня стратегія нової української школи 

17. Використання гри як основного засобу активізації творчості молодших 

школярів на уроках мистецтва  

18. Формування дослідницьких умінь молодших школярів в процесі 

ознайомлення з природою 

19. Використання дослідницьких методів навчання на уроках «Дизайн і 

технології» у початкових класах  

20. Методика формування hard skills, soft skills в процесі вивчення 

інтегрованого курсу  

21. Формування громадянської ідентичності молодших школярів  



22. Формування навичок самостійності молодших школярів на уроках 

української мови в Новій українській школі 

23. Особливості роботи вчителя з батьками з метою збереження здоров’я 

школярів 

24. Ігрові форми організації діяльності молодших школярів на уроках 

«Дизайн і технології» 

25. STEM-проєкти на уроках математики у початковій школі 

26. Формування соціальної компетентності молодших школярів на уроках 

літературного читання в Новій українській школі 

27. Формування у першокласників уміння усного рахунку в умовах НУШ 

28. Реалізація принципу концентризму у вивченні змістової лінії «Людина 

у суспільстві» 

29. Методика ознайомлення учнів з поняттям «Інформація» і його 

значення у житті людини 

 

 


