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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І
ПСИХОЛОГІЇ (ВІДДІЛЕННЯ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»):
a) Адреса:
навчальний корпус ТНПУ № 3, вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль 46027
b) Контактні телефони:
Приймальня декана
тел. (0352) 53-36-25
тел. вн. 271
c) Інформація про склад деканату:
Декан факультету:
доктор педагогічних наук, професор Чайка Володимир Мирославович
тел.: (0352) 53-36-25
e-mail: chayka6027@mail.ru
Заступник декана:
кандидат філологічних наук, асистент Юрків Мирослав Михайлович
тел. (0352) 53-36-25
Голова науково-методичної комісії інституту педагогіки і
(відділення «Початкова освіта»):
кандидат педагогічних наук, доцент Жаркова Ірина Іванівна
e-mail: zharkova_iryna@mail.ru

психології

Диспетчер відділення «Початкова освіта»:
Стефанчишин Наталія Євгенівна
тел. (0352) 53-36-25
Методист заочної форми навчання:
Волошин Оксана Михайлівна
тел. (0352) 53-36-24
d) Кафедри:
КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
(м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, корпус № 3, тел. 53-36-25).
Склад кафедри:
Янкович Олександра Іванівна — завідувач кафедри, доктор педагогічних
наук, професор
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Вихрущ Віра Олександрівна — доктор педагогічних наук, професор
Кодлюк Ярослава Петрівна — доктор педагогічних наук, професор
Онишків Зіновій Михайлович — кандидат педагогічних наук, доцент
Матіяш Валентина Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Гладюк Тетяна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Мудрик Олена Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Жаркова Ірина Іванівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Бойко Марія Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент
Лупак Наталія Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент
Чайковська Ганна Богданівна — кандидат біологічних наук, доцент
Паламарчук Ліна Максимівна — кандидат педагогічних наук, викладач
Ковальчук Людмила Ігорівна — кандидат педагогічних наук, викладач
Постолюк Марія Іванівна — кандидат педагогічних наук, викладач
Хребтова Наталя Ростиславівна — кандидат педагогічних наук, викладач
Решетуха Любов Григорівна — асистент
Гнатківська Оксана Мирославівна — асистент
Писарчук Оксана Тарасівна — асистент
Цвях Галина Євстахіївна — старший лаборант
Білинський Любомир Миколайович — лаборант
Вихиль Марія Теодорівна — лаборант
Стойко Катерина Анатоліївна — лаборант
Лучка Ганна Василівна — лаборант
КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
(м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, корпус № 3, тел. 53-36-25).
Склад кафедри:
Гузар Олена Володимирівна — завідувач кафедри, кандидат філологічних
наук, доцент
Одинцова Галина Степанівна — кандидат філологічних наук, доцент.
Васильківська Надія Адамівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Лушпинська Лілія Павлівна — кандидат філологічних наук, доцент
Демченко Олександра Йосипівна — кандидат педагогічних наук, доцент
Юрків Мирослав Михайлович — кандидат філологічних наук, викладач
Яцук Ольга Василівна — кандидат філологічних наук, викладач
Будій Надія Дмитрівна — кандидат педагогічних наук, викладач,
заслужений вчитель України
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Куца Лариса Петрівна — кандидат філологічних наук, викладач
Білоус Юлія Володимирівна — асистент
Зелененька Тетяна Василівна — лаборант
e) Координатор факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.):
Жаркова Ірина Іванівна, вул. Винниченка, 10, корпус № 3;
e-mail: zharkova_iryna@mail.ru;
тел. 53-36-25
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА
СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО
ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта
Ліцензований обсяг — 125 осіб
Термін навчання — 4 роки
4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Інститут педагогіки і психології (відділення «Початкова освіта») має
належну навчально-матеріальну базу для підготовки фахівців початкової
освіти.
Навчальний корпус відділення «Початкова освіта» має площу 2100 м2.
Аудиторний фонд складається із 8 лекційних аудиторій (загальна кількість
місць — 300), 10 навчальних аудиторій, 2 концертних залів, 2 хореографічних
залів, хорового класу. Академічні заняття з дисциплін початкового навчання
проводяться у спеціалізованих майстернях та кабінетах: лабораторія методики
викладання трудового навчання; науково-дослідна лабораторія шкільного
підручника; музей дитячої творчості; 2 комп’ютерних класи; кабінет
педагогічної практики; кабінети дипломного проектування.
Цей аудиторний фонд задовольняє потреби відділення «Початкова
освіта», окрім цього використовуються інші аудиторії університету.
Комп’ютерні класи підключені до єдиної комп’ютерної мережі
університету з доступом до Інтернету.
Крім використання комп’ютерної техніки з відповідним програмним
забезпеченням, кафедрами факультету застосовуються традиційні технічні
засоби навчання (магнітофони, телевізори, відеомагнітофони та інше технічне
обладнання). У розпорядженні кафедри є аудіовізуальні засоби навчання
(відеофільми, діапозитиви, магнітні записи тощо).
У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені
інформаційно-методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила
безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних
занять, тем, що виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована
література з дисциплін кафедри і т. ін. Окрім цього, на стендах розміщена
необхідна наочність для занять у вигляді планшетів, макетів, моделей, плакатів,
таблиць тощо.
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На факультеті є 3 кабінети для роботи викладачів зі студентами, які
належним чином укомплектовані для проведення індивідуальних занять та
засідань студентських наукових проблемних груп.
5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Навчальна дисципліна складається з одного або декількох залікових
кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації
навчального процесу. Заліковий кредит — це завершена задокументована
частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило,
завершується підсумковим оцінюванням (залік або екзамен). Заліковий кредит
складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із
формами навчання — лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та
індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання студентами
самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і види навчальної та
науково-дослідницької діяльності студентів).
Навчальна лекція — це логічно завершений, науково обґрунтований і
систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання,
ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів.
Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів
навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань із
певної наукової галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер
усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів із
відповідної навчальної дисципліни.
Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим
навчальним планом), а його тематика — робочою навчальною програмою
навчальної дисципліни.
Лабораторне заняття — це вид навчального заняття, на якому студенти
під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи
досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням
устаткування, пристосованого для умов навчального процесу. Дидактичною
метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних
положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок
роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною
технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних
досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять
визначається робочою навчальною програмою дисципліни.
Практичне заняття — це вид навчального заняття, на якому викладач
організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень
навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного
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застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до
сформульованих завдань. Основна дидактична мета практичного заняття —
розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами
на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня
засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток
наукового мислення та усного мовлення студентів.
Тематика і плани проведення практичних занять із переліком
рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.
Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною
програмою дисципліни.
Семінарське заняття — це вид навчального заняття, на якому викладач
організовує обговорення студентами питань із попередньо визначених тем
робочою навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі
бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей,
дискусій. Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студентів,
поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують
педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного
виступу, участі в дискусії.
Методологія процесу навчання та оцінювання знань студента в КМСОНП
полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуальнодиференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти
студента. У структурі навчального навантаження студента за системою ЄКТС
індивідуальна робота також розглядається як один з основних компонентів
навчальної діяльності і займає значну частину його навчального навантаження.
Індивідуальні заняття передбачають створення умов для якнайповнішої
реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в
навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.
Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у
позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням
потреб і можливостей студента. Індивідуальні заняття на молодших курсах
спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих
навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і
передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень
та інших творчих завдань.
Види індивідуальних занять є консультація та індивідуальні завдання.
Консультація — це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з
метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні
питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх
практичного застосування.
Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) та
перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату
відділення.
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Консультація може бути індивідуальною або проводитись для
академічної групи чи потоку студентів. Це залежить від того, чи консультує
викладач студентів із питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань
(курсової та дипломної роботи, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни
або певних аспектів їх практичного застосування.
У процесі консультацій (особливо поточних) допускається діагностичне
тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня
засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня
сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів
і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.
Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій
школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які
студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на
практиці.
Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під
керівництвом викладачів Як правило, індивідуальні завдання виконуються
окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний
характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі
студенти, які навчаються
До індивідуальних завдань відносяться індивідуальні науково-дослідні
завдання, курсові та дипломні роботи тощо.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) — це вид
позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчальнодослідного чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується в
процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується
складанням підсумкового іспиту чи заліку. ІНДЗ спрямовані на самостійне
вивчення частини програмового матеріалу, систематизацію, поглиблення,
узагальнення, закріплення, практичне застосування знані студента з
навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. ІНДЗ є окремим
заліковим модулем з дисципліни, невід’ємною частиною навчального процесу і
розцінюється як серйозне осмислення набутих знань, отриманих студентом при
вивченні дисципліни.
Курсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчальнодослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має
на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з
нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного
фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і
науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним
обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології .
Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і
оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності
студента. За час навчання кожний студент виконує 2 курсові роботи з
навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності. Якість
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виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою
оцінювання ЄКТС.
Дипломна робота — це індивідуальне завдання науково-дослідницького,
творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується студентом
на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення
теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні
конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих
завдань
Дипломні проекти викочують, як правило, студенти-випускники
технічних, технологічних, та інших споріднених спеціальностей, а на гуманітарних спеціальностях виконується здебільшого дипломна робота.
Тематика дипломних проектів (робіт) визначається випускаючими
кафедрами (предметними або цикловими комісіями). Студентам надається
право запропонувати свою тему дипломного проекту (роботи) з
обгрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається
темам, які продовжують розробку виконаного студентом курсового проекту
(роботи), або які безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної
діяльності випускника.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом
навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується
навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не
менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для
вивчення конкретної навчальної дисципліни.
Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни визначається
робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями
викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчальнометодичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної
дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними
посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням,
інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електроннообчислювальною технікою тощо. Методичне забезпечення самостійної роботи
студентів повинно передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет
контрольних завдань тощо).
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з
конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних
кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.
Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими
видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення
поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної
роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати
самостійної навчальної роботи кожного студента.

14

Контроль успішності студента здійснюється із використанням методів та
засобів, що передбачені навчальним планом і програмою навчальної
дисципліни.
Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час
поточного та підсумкового контролів.
Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної
діяльності студента на окремих аудиторних заняттях та виконання завдань
самостійної позааудиторної (домашньої) роботи, тематичний та модульний
контроль.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну
атестацію. Застосовуються такі форми семестрового контролю: семестровий
екзамен, семестровий диференційований залік, семестровий залік.
На етапі підсумкового і модульного оцінювання застосовується сумарне
оцінювання, за якого підсумкова або модульна оцінка утворюється як сума
балів за всі види поточної навчальної діяльності (лабораторні роботи,
розв’язування задач, активність на практичних і семінарських заняттях,
виконання проектів, ІНДЗ, проведення залікових уроків, виховних заходів,
позаурочної навчальної діяльності під час практики тощо).
Питома вага оцінок із різних видів навчальної роботи студента в сумарній
підсумковій (загальній) оцінці з навчальної дисципліни визначається за їх
вагомістю в теоретичній та практичній підготовці фахівця, структурою,
обсягом та складністю змісту навчального матеріалу. Підсумкова оцінка
виставляється, як правило, після завершення вивчення навчальної дисципліни,
якщо інше не передбачено навчальним планом або програмою дисципліни.
Академічні успіхи студента визначаються за допомогою:
 100-бальної шкали ЄКТС — 100 балів відповідають 100 % сумарної
семестрової оцінки з навчальної дисципліни (оцінки за курсову роботу,
практику);
 5-бальної національної шкали — для переведення оцінок зі 100-бальної
шкали ЄКТС з екзаменаційних дисциплін та навчальних дисциплін,
курсових робіт, практик, що завершуються диференційованим заліком;
 2-рівневої національної шкали — для переведення оцінок зі 100-бальної
шкали ЄКТС із залікових дисциплін.
Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної
нормативної бази.
Шкала оцінювання
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90-100

А

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи),
для заліку
практики
Відмінно (5 балів)
зараховано
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85-89

В

75-84

С

65-74

D

60-64

Е

36-59

FX*

0-35

F**

Добре (4 бали)
Задовільно (3 бала)
незадовільно (2 бала)

незараховано

* необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання.
** необхідна значна подальша робота.
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Жовтень

Курси

Вересень

1

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С К К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П Т Т Т П С С К К К К К К К К К К

2

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П Т Т Т Т С С К К К К Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П Т Т Т Т Т Т С С К К К К К К К К К К

3

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П Т Т Т С С К К К К Т Т Т Т П Т Т Т Т Т П Т Т Т Т Т Т Т С С П К К К К К К К К К

4

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т П П П П П С С К К К П П П П П П П П П П Т Т Т Т Т Т Т С С

Д Д Д
К К К К К К К К К
Е Е Е

Позначення: Т — теоретичне навчання; С — екзаменаційна сесія; П — практика; К — канікули; ДЕ — складання
державного екзамену
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА
1 курс
І семестр

2 курс
ІІ семестр

3 курс

ІІІ семестр

IV семестр

V семестр

4 курс
VІ семестр

VІІ семестр

VІІІ семестр

Основи
інклюзивної
педагогіки

Педагогічні технології
в початковій школі

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Історія України
Філософія
Історія української культури
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова
Фізичне виховання

Політологія

Дисципліни математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки
Основи
природознавства
Сучасні
інформаційні
технології
навчання

Екологія

Сучасна російська мова з практикумом

Анатомія і
фізіологія дітей з
основами генетики

Практика усного і писемного мовлення
(іноземна мова)

Основи медичних
знань та охорони
здоров’я
Математика
Безпека
життєдіяльності та
основи охорони
праці
Основи інформатики з елементами
програмування

Основи валеології

Сучасна українська мова з практикумом

Дисципліни професійної та практичної підготовки
Вступ до
спеціальності
Основи педагогіки
Каліграфія

Історія педагогіки

Теорія і методика
виховання

Психологія загальна та вікова

Психологія
педагогічна
Педагогічна
майстерність

Дидактика

Основи
психодіагностики
Організація і
управління у
початковій освіті
Основи

Методика
навчання освітньої
галузі «Природознавство»

Методика
навчання
російської мови
Методика

18

педагогічних
досліджень

навчання іноземної
мови
Методика
навчання
літературного
читання

Онови хореографії
з методикою
навчання

Дитяча література

Методика навчання української мови

Основи сцені-ного
та екранного
мистецтва з
методикою
навчання

Музичне мистецтво з методикою
навчання

Методика навчання освітньої галузі
«Математика»

Методика
навчання основам
здоров’я

Трудове навчання з практикумом

Методика
навчання
інформатики

Основи культури і
техніки мовлення

Методика
навчання освітньої
галузі
«Суспільствознавство»
Фізична культура з
методикою
навчання
Образотворче мистецтво з методикою
навчання

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
Література для
дітей дошкільного
віку

Підготовка молоді
до сімейного
життя

Художня праця в
ДНЗ

Методика виховної
роботи в ДНЗ

Теорія і методика
екологічної освіти
в ДНЗ
Економіка

Теорія і методика
розвитку рідної
мови дітей
дошкільного віку
Методика
навчання природознавства в ДНЗ

Соціологія

19

Природа рідного краю, материків і
океанів

Методика
музичного
виховання дітей
дошкільного віку

Технологія
валеологічної
освіти
дошкільників

Теорія і методика
формування
елементарних
математичних
уявлень у дітей
дошкільного віку
Основи
образотворчого
мистецтва з
Іноземна мова з
методикою
практикумом
керівництва
зображувальною
діяльністю дітей
дошкільного віку
Методика виховної роботи в літніх
оздоровчих закладах

Методика
фізичного
виховання дітей у
ДНЗ

Педагогіка дошкільництва

Дисципліни вільного вибору студента
Формування
орфографічних і
пунктуаційних
навичок
Цивільне право

Інформаційнотехнічні засоби
навчання

Інформаційна
культура студента

Релігієзнавство

Виразне читання

Етологія тварин

С/к із методики
навчання математики
С/к із педагогіки
С/к із методики
навчання української
мови
С/к із методики
навчання
природознавства
Практикум з
розв’язування задач

Основи
лінгвостилістики

Практикум із розвитку
зв’язного мовлення

Практична підготовка
Навчальна (польова) практика

Педагогічна практика
Навчальна (психолого-педагогічна) практика
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8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта
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22

23

24

25

26

27

9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН
напрям підготовки (для ОКР «Бакалавр»): 6.010102 Початкова освіта
Нормативні дисципліни
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 1, 2, 3 семестри
Анотація: Навчальний предмет спрямований на підвищення рівня
загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності
студентів, на оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів
української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному
мовному рівні. Головними завданнями курсу є формування чіткого й
правильного розуміння ролі державної мови в діяльності вчителя; забезпечення
досконалого володіння нормами сучасної української літературної мови та
дотримання вимог культури усного й писемного мовлення; сформувати
навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та
перекладу наукових текстів.
Форми контролю: залік, іспит
Предмет: Історія України
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне
засвоєння студентами сутності соціально-політичних процесів, що відбувалися
і відбуваються в Україні. Вивчення явищ соціально-політичної історії
ґрунтується на їх систематизації та періодизації в хронологічній послідовності.
Студенти повинні знати стан основних проблем історичної науки; суспільний
лад на різних етапах історичного розвитку української державності; загальне та
особливе в історичному розвитку українських земель.
Форми контролю: іспит
Предмет: Історія української культури
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Дисципліна орієнтована на формування системи знань з історії
української культури, глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами предмету та
завдань історії української культури, основних напрямів української художньої
культури, феномену української культури в контексті європейської культурної
традиції, сучасних проблеми розвитку української культури. Головним
завданнями предмету є засвоєння студентами основних теоретичних аспектів
вивчення культури; основні етапи розвитку української культури у
хронологічній послідовності та характерні особливості кожного періоду
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зокрема; стилі, властиві культурним епохам, їх риси; історичний аспект
культурних епох та явищ; провідних діячів української культури, їх
найважливіші твори та здобутки.
Форми контролю: залік
Предмет: Іноземна мова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 1, 2, 3 семестри
Анотація: Навчальний курс має на меті формування комунікативних
іншомовних умінь студентів для застосування їх у вирішенні професійних
завдань та у повсякденному житті, формування лінгвістичної, мовленнєвої,
соціокультурною та загальнонавчальної компетенцій. Основними завданнями
курсу є формування правильного володіння усною мовою, правильне
висловлювання думок у комунікативних ситуаціях; формування навичок
письма; розвиток навички діалогічного та монологічного мовлення, читання;
розвиток позитивного сприйняття інших культур та набуття вмінь долати
соціокультурні відмінності.
Форми контролю: іспит
Предмет: Філософія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Вивчення курсу має на меті дати методичний та теоретичний
матеріал для отримання необхідних знань з філософії як навчальної
дисципліни, забезпечити глибоке засвоєння специфіки філософського
осягнення дійсності, високу світоглядно-методологічну культуру студентів,
спрямувати їх на самостійні роздуми над найважливішими філософськими
проблемами. Основними завданнями навчального предмета є представити
широке розмаїття методологічних підходів і теоретичних систем філософії як
сфери духовної творчості; розширити знання студентів про сучасну філософію,
познайомити з новими підходами до вирішення найважливіших філософських
проблем; сформувати вміння співвідносити світоглядні ідеї з практикою
суспільного життя; навчити студентів працювати з філософськими текстами,
реконструювати зміст висловлених у них філософських ідей, робити історикофілософську інтерпретацію, пояснення і оцінку філософських вчень.
Форми контролю: іспит
Предмет: Політологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Дисципліна орієнтована на засвоєння студентами політичних
світових та вітчизняних процесів, закономірності розвитку і функціонування
політології, її місце та роль у житті суспільства. Головними завданнями
предмета є вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності
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і поведінки; формування уміння орієнтуватися в основних світових політичних
школах, концепціях і напрямах, давати характеристику українським політичним
вченням; формувати уявлення про сутність політичного життя, політичних
відносин і процесів, про права людини і громадянина, про процеси
міжнародного політичного життя, місце, роль і статус України в сучасному
політичному світі.
Форми контролю: залік
Предмет:Фізичне виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 1, 2, 3, 4 семестри
Анотація: Предмет спрямований на послідовне формування фізичної культури
особистості студента, знання і дотримання основ здорового способу життя,
знання основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм
раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй
фізичній активності; на систематичне фізичне тренування з оздоровчою
спрямованістю. Головними завданнями курсу є: формування розуміння ролі
фізичної культури в розвитку особистості і підготування її до професійної
діяльності; установлення на здоровий спосіб життя, фізичне вдосконалення і
самовиховання, потреби в регулярних заняттях фізичними вправами;
формування системи знань з фізичної культури та здорового способу життя,
необхідних у процесі життєдіяльності, навчання, роботі; оволодіння системою
практичних умінь і навичок занять; набуття фонду рухливих умінь і навичок,
що визначають готовність до обраної професії.
Форми контролю: залік
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ
(ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ
Предмет: Сучасні інформаційні технології навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає формування у фахівців теоретичної
бази знань та практичних вмінь і навичок для ефективного використання
інформаційних потоків та застосування інформаційних технологій і їх засобів
для їх опрацювання, та формування у них інформаційної культури, як важливих
складових необхідних для ефективної підготовки до роботи інформаційному
середовищі. Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння
теоретичними засадами, що стосуються: інформаційних процесів та ресурсів їх
використання у професійній діяльності; технічних ресурсів та комп’ютерних
систем, телекомунікаційних та інформаційних технологій, інформаційної
культури та знань, умінь і навичок до роботи в інформаційному середовищі.
Форми контролю: іспит
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Предмет: Основи інформатики з елементами програмування
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 2, 3 семестри
Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є навчання студентів
сучасним методам обробки інформації, навичкам алгоритмізації і
програмування, методам розв’язання педагогічних завдань на персональному
комп’ютері, формування у майбутнього фахівця знань із основ застосування
персонального комп’ютера, вмінь і навичок роботи з широким спектром
сучасного програмного забезпечення: операційні системи, офісні програми,
комунікаційні програми, спеціальні пакети програм, мультимедійні програми,
середовища програмування. Курс спрямовано на набуття студентами базових
знань, на основі яких будуть формуватися такі вміння й навички роботи з
інформацією за допомогою комп’ютера й інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), які дозволяють у подальшому всебічно, усвідомлено й
ефективно використовувати комп’ютер і засоби ІКТ у своїй професійній
діяльності. Майбутній фахівець має оволодіти, передусім, базовими
технологіями роботи з основним типом програмних продуктів і вміти швидко
адаптуватися на ринку програмних продуктів (прикладного та професійного
призначення), що швидко змінюється.
Форми контролю: іспит
Предмет: Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на теоретичну і практичну
підготовку студентів із метою організації захисту працюючих у народному
господарстві; вивчення шляхів та способів підвищення організації і проведення
рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації аварій катастроф,
наслідків стихійних лих і в осередках ураження, пов’язаних із дією зброї
масового ураження.
Форми контролю: залік
Предмет: Екологія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає формування екологічної
компетентності студентів шляхом засвоєння ними системи екологічних знань,
умінь та навичок, формування ціннісних екологічних орієнтацій, уявлень про
необхідність гармонізації відносин у системі «людина – суспільство –
природа», про необхідність екологізації життєдіяльності людини, практичних
засобів та механізмів цього процесу для збереження та стабільності життя на
планеті Земля. Основним завданням курсу є формування у майбутніх учителів
системи екологічних знань про причини виникнення, масштаби, можливі
трагічні наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між
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людським суспільством та навколишнім природнім середовищем, про
функціонування екологічних систем, взаємозв’язки між живими організмами, їх
угрупованнями та навколишнім середовищем.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи медичних знань та охорони здоров’я
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на засвоєння студентами
теоретичних основ і сучасних принципів охорони здоров’я; методів вивчення та
оцінки стану здоров’я населення у взаємозв’язку з чинниками, що на нього
впливають; організації діяльності закладів охорони здоров’я, методів аналізу та
оцінки якості надання медичної допомоги населенню; технологій розробки
управлінських рішень, спрямованих на поліпшення стану здоров’я населення та
якості медичної допомоги. Це передбачає вивчення законодавчих та
організаційних основ функціонування й методів оцінки діяльності основних
галузей (підсистем) і закладів охорони здоров’я, взаємодії між ними та
суміжними немедичними галузями, основ управління системою охорони
здоров’я.
Форми контролю: залік
Предмет: Анатомія і фізіологія дітей з основами генетики
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний предмет сприяє формуванню професійно компетентної
та творчої особистості майбутнього вчителя початкових класів на основі
засвоєння студентами необхідного обсягу анатомічних, фізіологічних,
гігієнічних знань, який необхідний для збереження здоров’я школярів,
підтримання їх високої працездатності, розуміння особливостей психології
дитини, розвитку її здібностей та якостей, здійснення особистісноорієнтованого навчання і виховання молодшого школяра. Предмет має на меті
забезпечити оволодіння студентами методами наукового дослідження
(оцінювати стан фізичного розвитку учня, давати оцінку повітряно-світлового
режиму класної кімнати, шкільного розкладу, уроку, перерв, навчальних
приміщень, гігієнічному вихованню учнів у школі тощо).
Форми контролю: залік
Предмет: Основи валеології
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний курс має на меті ознайомлення студентів з основами
валеології; розширення уявлень про фізичне, психічне, соціальне та духовне
здоров’я людини, сформувати уявлення про здоров’язбегігаючі технології та
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організацію навчально-виховного процесу в початковій школі в умовах
здоров’язберігаючих технологій.
Форми контролю: залік
Предмет: Математика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестри
Анотація: Курс математики повинен забезпечити студентам необхідну
підготовку для успішного навчання і виховання молодших школярів, для
подальшої роботи з поглиблення й розширення математичних знань.
Основними завданнями вивчення математики є розкриття студентам
світоглядного значення математики, поглибити їхні уявлення про роль і місце
математики при вивченні оточуючого світу; формування у студентів
необхідних математичних знань, на основі яких будується початковий курс
математики, формування вмінь, необхідних для глибокого оволодіння його
змістом.
Форми контролю: іспит
Предмет: Основи природознавства
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на формування природознавчої
компетентності студентів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про
природу та оволодіння практичними вміннями і навичками, які необхідні
майбутньому фахівцю для викладання природознавчого матеріалу курсу
«Природознавство» в початкових класах. Головними завданнями предмета є
формування природничо-наукового світогляду і мислення студентів на основі
пізнання закономірностей функціонування та розвитку геосфер та живих
систем Землі; розкрити значущість природничих знань у навчально-виховній
роботі вчителя початкових класів; формувати вміння застосовувати теоретичні
знання на практиці (вивчати об’єкти природи та охороняти їх).
Форми контролю: іспит
Предмет: Сучасна українська мова з практикумом
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2-4 роки, 3, 4, 5, 6 семестри
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на підвищення культури
мовлення майбутніх педагогів і формування в них комунікативної компетенції.
Мета навчальної дисципліни полягає у забезпеченні належного оволодіння
основами лінгвістичних знань із фонетики, фонології, морфонології, графіки,
орфографії, орфоепії, лексикології, фразеології, лексикографії і синтаксису як
окремих підсистем сучасної української літературної мови та закріпленні
пунктуаційних навичок.
Форми контролю: іспит
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Предмет: Сучасна російська мова з практикумом
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3-4 семестри
Анотація: Цель курса – сформировать у студентов знания по фонетике,
графике, орфографии, орфоэпии русского языка, необходимые в их дальнейшей
профессиональной деятельности; выработать у студентов навыки фонетикофонологического, графико-орфографического видов лингвистического анализа;
повысить их грамотность и закрепить пунктуационные навыки.
Форми контролю: іспит
Предмет: Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2-3 роки, 4-5 семестри
Анотація: Метою навчального курсу є вдосконалення навичок усного та
писемного мовлення з іноземної мови, формування здатності до ситуативного
спілкування в усній та письмовій формах, навичок практичного володіння
іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики,
формування
лінгвістичної,
мовленнєвої,
соціокультурною
та
загальнонавчальної компетенцій. Курс спрямований на вдосконалення
правильного володіння усною мовою, правильного висловлювання думок у
комунікативних ситуаціях; формування у студентів уміння граматично та
лексично правильно оформляти думки іноземною мовою; на розвиток навичок
монологічного та діалогічного мовлення, читання та перекладу.
Форми контролю: іспит
Предмет: Навчальна (польова) практика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1-2 семестр
Анотація: Навчальна (польова) практика передбачає вивчення природи у
комплексі, виявлення взаємозв’язків між живою та неживою природою,
дослідження сезонних змін у природі; підготовку студентів до організації і
проведення екскурсій у природу, позакласної краєзнавчої роботи; формування
навичок проведення позакласної роботи в природі та керівництва
натуралістичною роботою учнів початкової школи.
Форми контролю: залік
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Предмет: Психологія загальна та вікова
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1-2 роки, 2-3 семестри
Анотація: Метою навчального курсу є ознайомити майбутніх вчителів із
основними положеннями загальної та вікової психології, акцентувати їхню
увагу на психологічних проблемах, пов’язаних із необхідністю враховувати
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особливості особистості людини, озброїти знаннями закономірностей
психічного розвитку і формування особистості в процесі її навчання і
виховання в загальноосвітній і професійній школі, вміннями самостійно
визначати потенційні можливості і тенденції розвитку в учнів творчих
здібностей, цілей і потреб в суспільно корисній діяльності.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Психологія педагогічна
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Навчальний курс має на меті озброєння слухачів фундаментальними
знаннями психологічних основ навчання, виховання і педагогічної діяльності,
особливостей та закономірностей навчального і виховного впливу на психічний
розвиток і формування особистості дитини. Головними завданнями предмету є
розкриття механізмів засвоєння дітьми соціокультурного досвіду, його
структурування, збереження та використання в різних умовах; розкриття
впливу особливостей організації і управління учбовою діяльністю школярів на
їх пізнавальну активність, інтелектуальний і особистісний розвиток; аналіз
зв’язку між рівнем інтелектуального й особистісного розвитку і формами та
методами навчального й виховного впливу на школяра
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Основи психодіагностики
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальний курс орієнтований на розкриття слухачам
методологічних засад та вироблення практичних умінь та навичок
психодіагностики різних сфер особистості на різних вікових етапах розвитку;
формування
у
них
практичних
умінь
та
навичок
володіння
психодіагностичними методиками та постановки на їх підставі психологічного
діагнозу. Він вивчається після засвоєння базових курсів загальної, вікової та
педагогічної психології. Головним завданням предмета є вироблення
практичних умінь та навичок самостійного конструювання діагностичного
інструментарію, його перевірки та вдосконалення.
Форми контролю: залік
Предмет: Вступ до спеціальності
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Метою викладання курсу є допомогти першокурснику адаптуватися
до навчання у вузі, ознайомитися з особливостями вчительської професії, з
професійними якостями вчителя. Основними завданнями вивчення дисципліни
є формування у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і
специфіку їхньої майбутньої професійної діяльності; ознайомлення зі змістом
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та основними формами навчання у вузі, видами і формами перевірки й оцінки
знань, умінь та навичок студентів; ознайомлення з бібліотечними каталогами,
оформленням літератури в різних видах запису; формування уявлення про
раціональні форми та методи самостійної роботи студентів з оволодіння
спеціальністю, про роль самовиховання у формуванні основ педагогічної
майстерності.
Форми контролю: залік
Предмет: Історія педагогіки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на ознайомлення студентів з
історичною педагогічною вітчизняною та зарубіжною спадщиною: розвитком
виховання, шкільництва та педагогічних теорій; на розкриття тенденцій
формування історичних явищ у педагогіці як науці. Головними завданнями
предмета є формування історико-педагогічного мислення студентів;
критичного ставлення до запозичень із досвіду минулого і досвіду зарубіжної
школи, які впроваджуються у практику сучасної школи.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Основи педагогіки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Зміст навчальної дисципліни передбачає оволодіння студентами
теоретичними знаннями основ педагогіки, зокрема, ознайомлення із предметом
та завданнями педагогіки на сучасному етапі, метою та завданнями виховання;
системою освіти в Україні, розвитком, вихованням і формуванням особистості,
віковою періодизацією, а також методами науково-педагогічного дослідження,
що складають базу для вивчення наступних розділів педагогіки («Дидактика»,
«Теорія виховання», «Організація і управління у початковій освіті»).
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Дидактика
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з
основними питаннями теорії навчання: сутністю процесу навчання, основними
ланками процесу засвоєння знань, змістом освіти, принципами, методами,
формами організації навчального процесу в школі, способами перевірки і
оцінки навчальних досягнень молодших школярів, які забезпечують підготовку
студентів до здійснення навчального процесу в школі. Основними завданнями
вивчення дисципліни є засвоєння студентами знань про методологічні та
теоретичні основи побудови навчального процесу в початковій школі;
підготовка студентів до моделювання навчального процесу в школі першого
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ступеня; формування в студентів уміння аналізувати нормативні документи з
питань освіти, навчальні заняття.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Теорія і методика виховання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний курс орієнтований на оволодіння студентами знаннями
про суть і структуру процесу виховання, особливості, принципи,
закономірності, методи і форми його організації; вміннями моделювати виховні
заходи, аналізувати реальний процес виховання. Основними завданнями
вивчення дисципліни є засвоєння студентами знань про основні категорії теорії
і методики виховання; підготовка студентів до моделювання процесу виховання
в початковій школі; формування вмінь професійної рефлексії у процесі
організації виховного процесу з молодшими школярами.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Педагогічна майстерність
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація:
Навчальна
дисципліна
передбачає
надання
студентам
систематизованих знань із теоретичних засад педагогічної майстерності та
формування практичних вмінь у педагогічній діяльності; забезпеченні
практичного оволодіння майбутніми вчителями початкових класів основ
педагогічної культури. Основними завданнями вивчення предмету є засвоєння
принципів норм і правил професійної поведінки вчителя; розкриття
особливостей етичної поведінки вчителя початкових класів; розвивати у
майбутніх учителів уявлення про педагогічну діяльність як рефлексивне
керування діяльністю учня (переміщення його у позицію активного суб’єкта
навчання; розвиток його здатності до самоуправління власною діяльністю;
організацію процесу навчання як вирішення навчально-пізнавальних проблем
на основі творчої взаємодії з учнями); створити умови для формування у
студентів гуманної позиції щодо розуміння мети і завдань власної педагогічної
діяльності; визначити оптимальні засоби і напрями професійного
самовдосконалення.
Форми контролю: залік
Предмет: Організація і управління у початковій освіті
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна передбачає ознайомлення студентів із
науковими основами управління закладами освіти, організацією методичної
роботи в школі, з питаннями внутрішкільного керівництва і контролю в
середньому загальноосвітньому навчальному закладі. Основними завданнями
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вивчення дисципліни є підготовка студентів до організації управлінської
діяльності в початковій школі; ознайомлення з організацією внутрішкільного
контролю в умовах початкової школи; формування вміння вивчати і
аналізувати досвід роботи вчителів початкових класів; ознайомлення зі змістом
і формами методичної роботи в школі.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи педагогічних досліджень
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на ознайомлення студентів із
завданнями, специфікою, організацією і можливостями участі самих студентів
у науковій роботі педагогічного вузу в різних її формах (індивідуальній,
груповій та колективній) та на різних її рівнях (у групі, на факультеті, у вузі, у
всеукраїнській науково-дослідній роботі тощо), створення належної теоретикометодичної бази для подальшої наукової діяльності.
Форми контролю: залік
Предмет: Педагогічні технології в початковій школі
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою викладання курсу є допомогти студентам зорієнтуватися в
концептуальних та теоретичних положеннях педагогічних технологій,
сформувати готовність до впровадження сучасних технологій у практику
початкової школи. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити
студентів з концептуальними та теоретичними положеннями різних технологій
навчання; узагальнити педагогічні технології початкової школи, виявити їх
фундаментальну спільність, виділити істотні ознаки; сформувати позитивне
ставлення і прагнення майбутнього вчителя початкової школи до творчого
оволодіння новими навчальними технологіями; вчити студентів обирати
оптимальні технології навчання відповідно до індивідуальних можливостей
учнів початкових класів, рівню їх підготовки, умов; орієнтувати студентів до
педагогічної творчості, самостійності, дослідницької діяльності.
Форми контролю: іспит
Предмет: Основи інклюзивної педагогіки
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є засвоєння теоретикометодологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад
інклюзивної освіти. Предмет спрямований на формування усвідомленого
розуміння основних положень інклюзивної освіти; на вироблення навички
командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими потребами; на
забезпечення досконалого володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з
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особливими потребами; на формування навичок диференційованого викладання
та оцінювання.
Форми контролю: залік
Предмет: Дитяча література
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на формування знань про
особливості розвитку української і зарубіжної літератури для дітей; засвоєння
історико-літературних, критичних і теоретичних матеріалів з української та
найяскравіших явищ світової літератур; формування системного порівняльнотипологічного підходу до визначальних явищ літератури для дітей. Основними
завданнями предмета є засвоєння загальних історико-літературних засад творів
українських та зарубіжних письменників; формування навичок самостійного
аналізу художнього тексту з урахуванням вікових і психологічних
особливостей дітей молодшого шкільного віку.
Форми контролю: іспит
Предмет: Методика навчання української мови
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення
належного рівня теоретичних знань студентів з методики навчання української
мови в початкових класах, а також практично-методичних умінь, необхідних
для активної виробничо-професійної діяльності майбутніх вчителів, сприяти
розвитку професійної самостійності, інтересу до творчої педагогічної
діяльності. Основними завданнями предмету є навчити майбутніх учителів
дбати про засвоєння мовних знань, умінь і навичок молодшими школярами,
забезпечення засобами рідної мови загального розвитку учнів початкових
класів, формування в них загальнонавчальних умінь, навичок (організаційних,
мовленнєвих, пізнавально-інтелектуальних, контрольно-оцінних).
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання російської мови
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає підготовку студентів – майбутніх
учителів початкової ланки загальноосвітньої школи до викладання російської
мови з урахуванням розвиваючих і виховних завдань навчання. Основними
завданнями предмета є надати студентам теоретичні та практичні відомості, які
слугуватимуть основою для оволодіння практичними уміннями та навичками в
галузі викладання російської мови; сформувати у них базові поняття,
удосконалювати професійно-методичні вміння; формувати у студентів
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позитивне ставлення до творчої діяльності і до вивчення передового
педагогічного досвіду, нових освітніх технологій.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання іноземної мови
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті розкрити сутність методики
навчання іноземної мови як науки; теоретичні засади (психологічні,
лінгвістичні, дидактичні) навчання іноземної мови в початковій школі; а також
домогтися засвоєння студентами методичних основ формування в учнів
початкової школи навичок і вмінь практичного оволодіння іншомовним
мовленням. Основними завданнями дисципліни є вивчення закономірностей
оволодіння дітьми молодшого шкільного віку іноземною мовою з метою
формування в них певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто
здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання літературного читання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на комплексну підготовку
студентів до удосконалення навичок читання та прийомів засвоєння смислового
й художньо-естетичного змісту дитячої книги; на забезпечення студентів
належною різнобічною літературною освітою для реалізації творчих
здібностей, що дають можливість здійснювати самостійну кваліфіковану
читацьку діяльність.
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Каліграфія
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на забезпечення належного
оволодіння основами методичних знань та вмінь із каліграфії, необхідних для
активної виробничо-професійної і суспільної діяльності майбутніх учителів.
Головними завданнями предмета є сформувати в майбутніх учителів початкової
школи необхідні теоретичні знання з каліграфії, навчити студентів
користуватися письмовим приладдям, вміти чітко коментувати написання літер
та їх з’єднання, виправити наявні недоліки в почерку студента, виробити
техніку письма крейдою на дошці, передати позитивний досвід навчання
каліграфії в початковій школі.
Форми контролю: залік
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Предмет: Методика навчання освітньої галузі «Математика»
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри
Анотація: Метою навчального предмета є забезпечення студентам належної
фахової підготовки для успішного навчання математики молодших школярів в
умовах класно-урочної системи. Предмет спрямований на розкриття змісту та
освітніх, виховних, розвивальних і практичних завдань початкового курсу
математики, ознайомлення студентів із засобами та організацією навчання
математики молодших школярів; на підготовку студентів до проведення уроків
та позакласних заходів із математики у початкових класах.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на підготовку майбутнього
вчителя до організації навчального процесу із природознавства відповідно до
мети та завдань освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту
початкової загальної освіти, сформувати його професійну компетентність.
Головними завданнями предмета є формування у студентів знань про
природознавство як галузь Державного стандарту початкової загальної освіти;
ознайомлення з історією становлення й розвитку методики навчання
природознавства в початковій школі; розкрити методи, методичні прийоми та
форми організації процесу навчання природознавства, критерії їх відбору;
сприяти формуванню у студентів умінь проводити різні типи уроків із
природознавства, а також позаурочні та позакласні роботи, пов’язані з цим
предметом.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на підготовку майбутнього
вчителя до організації навчального процесу із предмету «Я у світі» відповідно
до мети та завдань освітньої галузі «Суспільствознавство» Державного
стандарту початкової загальної освіти, сформувати його професійну
компетентність. Основними завданнями предмета є формування у студентів
знання про суспільствознавство як галузь Державного стандарту початкової
загальної освіти; обґрунтування психолого-педагогічних умов формування в
учнів початкової школи соціальної і життєвої компетентностей на основі
поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду; розкрити методи,
методичні прийоми та форми організації процесу вивчення предмету «Я у
світі», критерії їх відбору; сприяти формуванню у студентів умінь проводити
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різні типи уроків із навчального предмета «Я у світі», а також позаурочні та
позакласні роботи, пов’язані з цим предметом.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Методика навчання основам здоров’я
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування професійно
компетентної та творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи на
основі засвоєння студентами методичних знань і умінь, необхідних для
навчання молодших школярів основам здоров’я, виховання в учнів ціннісного
ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Основними завданнями
предмета є формування умінь проводити різні типи уроків з основ здоров’я, а
також позаурочної та позакласної роботи, пов’язаних із цим предметом; уміння
організовувати індивідуальну, групову та фронтальну діяльність учнів під час
вивчення основ здоров’я.
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Фізична культура з методикою навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Курс передбачає оволодіння студентами знаннями предмету,
вміннями і навичками практичного їх застосування в процесі навчальновиховної роботи в школі. Навчальний предмет розв’язує наступні завдання:
розкрити значення фізичного виховання як частини національного виховання;
навчити студентів самостійно знаходити нові знання з основ теорії, методики і
організації фізичного виховання в молодших класах школи; навчити
правильному вибору методів, використання різних форм організації учнів
молодшого шкільного віку в процесі занять фізичними вправами, сприяти
зміцненню їх здоров’я, належному фізичному розвитку, формуванню
правильної постави, формувати вміння і навички в різних видах рухів, розвитку
рухових якостей, виховувати морально-вольові якості, навички і звички
культурної поведінки, постійного інтересу до систематичних занять фізичними
вправами і спортом, співвідносити фізичне виховання з розумовим, естетичним
і трудовим, проводити поступову підготовку учнів до засвоєння вправ.
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Трудове навчання з практикумом
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 5, 6 семестри
Анотація: Навчальний предмет спрямований на засвоєння системи знань,
оволодіння вміннями та навичками в галузі трудового навчання молодших
школярів та опанування методики трудового навчання в початковій школі.
Головним завданням предмета є ознайомлення студентів із сучасними
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програмами і навчальними посібниками з трудового навчання молодших
школярів, структурою та вимогами до сучасного уроку трудового навчання;
підвести їх до розуміння, що трудове навчання та виховання здійснюється не
тільки у навчально-виховному процесі, але і поза ним; формування творчо
активної особистості майбутнього вчителя до викладання трудового навчання в
початковій школі, який визначається високим рівнем майстерності, художньої
культури, володіє системою політехнічних знань та методикою творчого
пошуку.
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Методика навчання інформатики
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: навчальний предмет має на меті формування у студентів знань,
умінь та навичок, які необхідні вчителю початкової школи для ефективного
використання сучасних інформаційних технологій під час викладання
початкового курсу інформатики як окремого навчального предмета, так і для
застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення
навчальних занять з інших дисциплін і позакласної роботи загальноосвітньої
початкової школи. Основним завданням предмету є сформувати у студентів
уміння працювати у всіх прикладних, навчальних, демонстраційних, ігрових
комп’ютерних програмах, які використовуються на уроках інформатики;
планувати уроки та виховні заходи.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Образотворче мистецтво з методикою навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2-3 роки, 4, 5 семестри
Анотація: Сформувати навички та знання у студентів, необхідні для виконання
у подальшому функцій учителя-предметника, вихователя, набуття практичних
знань, умінь та навиків як з основ педагогічного малюнка, так і з методики
викладання образотворчого мистецтва у початкових класах загальноосвітньої
школи. Закріпити та поглибити знання з психолого-педагогічних та фахових
дисциплін; опанувати специфіку педагогічної діяльності в початкових класах;
розвивати вміння проводити різні форми навчально-виховної та позакласної
роботи з використанням сучасних технологій навчання з спеціальності.
Форми контролю: іспит, курсова робота
Предмет: Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою
навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на залучення студентів до
скарбниці світового сценічного мистецтва, а через нього до фундаментальних
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загальнолюдських значень. Пропонуючи студентам кращі зразки музичного,
хореографічного, драматичного мистецтва, курс має дати загальне теоретичне
уявлення про нього, репрезентувати найважливіші основи створення сценічного
образу, а також ознайомити зі своєрідністю виражальних засобів сценічного
мовлення. Відповідно до сучасних пріоритетів предмет покликаний сприяти
формуванню особистості, її духовно-ціннісних орієнтацій, культурнопізнавальних інтересів, естетичного смаку.
Форми контролю: залік
Предмет: Музичне мистецтво з методикою навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3, 4 семестри
Анотація: Курс орієнтований на цілеспрямоване вивчення основних дисциплін
музичного циклу; засвоєння музичного репертуару шкільної програми для
початкових класів; оволодіння методикою розвитку музичного сприймання,
вокального та музично-ритмічного розвитку учнів молодших класів, методами
та прийомами організації різних типів уроків музики у початковій школі та їх
структурних елементів. Основним завданням курсу є сформувати практичні
навики та вміння, необхідні для вирішення завдань музично-естетичного
виховання учнів початкових класів.
Форми контролю: залік, курсова робота
Предмет: Основи хореографії з методикою навчання
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Мета вивчення курсу полягає в оволодінні студентами змістом та
методикою роботи з дітьми в галузі художньо-естетичного виховання засобами
хореографічного мистецтва, яка включає теоретичні та практичні знання основ
хореографії, навички постановки дитячих танцювальних номерів та
репетиційної роботи з учнями початкових класів. Основним завданням
навчальної дисципліни є опанування студентами базовими основами
хореографії, навичками постановки дитячих танців по запису, що дозволить
майбутнім педагогам грамотно використовувати засоби хореографічного
мистецтва, які мають місце у навчально-виховному процесі.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи культури і техніки мовлення
Статус: Нормативна
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомити майбутніх
фахівців початкової освіти з основами знань про культуру мовлення, мовними
нормами, комунікативними якостями мовлення, формувати уміння і навички
правильно, відповідно до норм сучасної української літературної мови,
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будувати зв’язні висловлювання в усній і писемній формі. Основні завдання
навчального предмета полягають у формуванні техніки мовлення, у навчанні
будувати зв’язні висловлювання в усній і писемній формі.
Форми контролю: залік
Вибіркові дисципліни
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Предмет: Інформаційна культура студента
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті сформувати інформаційну культуру
студентів, готовність здійснювати самостійну навчально-пізнавальну діяльність
з інформаційними ресурсами в умовах інформаційно-освітнього середовища
наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ. Головними завданнями предмета є
забезпечення ціннісно-орієнтаційної значущість знань, умінь і навичок
самостійної роботи з інформаційними ресурсами; оволодіння раціональними
прийомами і способами самостійного ведення пошуку інформації і
систематизації даних відповідно до завдань навчального процесу,
формалізованими методами аналітико-синтетичної переробки (згортання)
інформації; формування уміння застосовувати на практиці технології
підготовки й оформлення результатів інформаційного пошуку.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи лінгвостилістики
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає формування у студентів знань
основ стилістики як лінгвістичного вчення про функціонування мови, а також
вироблення у них уміння та навички аналізувати та продукувати стилістично
довершені тексти різного типу відповідно до мети, призначення, умов
спілкування в процесі їх майбутньої роботи; вироблення уміння визначати й
оцінювати
жанрово-стильові
особливості
різних
текстів;
навички
конструювання стилістично довершеного тексту.
Форми контролю: залік
Предмет: Виразне читання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає навчання майбутніх фахівців
початкової школи виразно читати тексти різних жанрів, виразно промовляти
свої висловлювання, а також висвітлення теоретичних основ та формування
умінь і навичок виразного читання творів різних жанрів.
Форми контролю: залік
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Предмет: Цивільне право
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на вивчення основних
законоположень і нормативних актів; опанування основних положень цивільноправової науки. Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб
сформувати систему знань із цивільного права, її цілісне бачення, правове
мислення, вміння аналізувати й узагальнювати суспільні явища, визначати їх
суть, причинно-наслідкові зв’язки між ними, виділяти основне.
Форми контролю: залік
Предмет: Етологія тварин
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на формування теоретичних
знань про особливості поведінки різноманітних груп тварин у природних
умовах, вивчення особливостей поведінкових механізмів як адаптаційних
систем забезпечення можливості існування популяцій у складних і мінливих
умовах навколишнього середовищ; на формування професійних умінь і навичок
проводити спостереження за поведінкою тварин, знати і вміти визначати
представників місцевої фауни безхребетних та хребетних тварин.
Форми контролю: залік
Предмет: Формування орфографічних і пунктуаційних навичок
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає актуалізацію, поглиблення та
систематизацію правописних знань, умінь і навичок, удосконалення
орфографічної та пунктуаційної грамотності як ознаки культури писемного
мовлення майбутніх педагогів. Предмет спрямований на розширення,
удосконалення й закріплення теоретичних знань студентів з орфографії й
пунктуації; на розвиток орфографічної та пунктуаційної уваги, навички
самоперевірки письмових робіт, здійснювати орфографічний та пунктуаційний
аналіз; на підвищення загальної культури писемного мовлення студентів.
Форми контролю: залік
Предмет: Спецкурс із педагогіки («Педологічна наука в Україні»)
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті ознайомити студентів з
особливостями педології як науки про дитину; формувати інформаційну
культуру майбутніх учителів. Предмет спрямований на формування знань про
тенденції й закономірності розвитку вітчизняної педології, розкрити їх
органічну єдність і водночас специфіку; введення в педагогічний і освітній обіг
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студентів новий фактичний історико-педагогічний матеріал та ознайомити з
пріоритетами вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток школи й
освіти в інших країнах; встановлення шляхів, якими йшов процес формування
нового теоретичного змісту педолого-педагогічної науки (генезис прогресивних
начал педагогічної теорії).
Форми контролю: залік
Предмет: Спецкурс із методики навчання математики («Формування
вмінь конструювати задачі з математики в учнів початкової школи»)
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на підготовку майбутніх учителів
початкової школи до формування у молодших школярів умінь конструювати
задачі з математики. Основними завданнями предмета є актуалізація,
осмислення і практичне застосування раніше засвоєного студентами психологопедагогічного та дидактико-методичного змісту підготовки, необхідного для
професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів до формування в
молодших школярів умінь конструювати математичні задачі.
Форми контролю: залік
Предмет: Спецкурс із методики навчання української мови («Формування
мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого мовознавства»)
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті збагатити знання студентів про
шляхи формування мовної особистості молодшого школяра засобами цікавого
мовознавства та забезпечити належне оволодіння практичними уміннями й
навичками використання елементів цікавого мовознавства на уроках
української мови в початкових класах.
Форми контролю: залік
Предмет: Спецкурс із методики навчання природознавства («Технологія
формування у молодших школярів дієвих природничо-наукових знань»)
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на забезпечення необхідної
підготовки майбутніх учителів для успішного навчання та виховання молодших
школярів, в цілому, й для формування природничих знань дієво практичного
характеру, зокрема, а також для подальшої роботи з поглиблення та
розширення природничих знань. Основними завданнями курсу є розкрити стан
проблеми формування дієвих природничих знань у молодших школярів у теорії
та практиці навчання; розкрити зміст та методику використання різних типів
пізнавальних завдань у процесі вивчення початкового курсу природознавства;
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сформувати уміння використовувати різні способи керівництва процесом
формування дієвих природничих знань у молодших школярів.
Форми контролю: залік
Предмет: Практикум з розв’язування задач
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Метою практикуму з розв’язування задач є підготовка студентів до
формування у молодших школярів вміння розв’язувати задачі. Навчальний
предмет спрямований на формування практичних умінь студентів ілюструвати
зміст математичних задач; на вдосконалення вміння студентів проводити
відшукання способів розв’язування задач; на формувати вміння студентів
проводити роботу над ускладненими математичними задачами. Основна увага
цього курсу акцентується на типових складних задачах початкового курсу
математики, а також ускладнених задачах, які не належать до програмового
мінімуму задач.
Форми контролю: залік
Предмет: Практикум із розвитку зв’язного мовлення
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає формування теоретико-практичних
умінь та навичок побудови зв’язного висловлювання на основі мовномовленнєвої та методичної компетентності майбутніх учителів початкових
класів. Головними завданнями предмета є формування у студентів
комунікативних умінь; удосконалення знань про норми сучасної української
літературної мови як складових компонентів побудови зв’язних висловлювань;
сприяння засвоєнню основних типів зв’язних мовних одиниць, які вивчають
учні початкових класів; вироблення у студентів навичок самоконтролю під час
побудови зв’язного висловлювання.
Форми контролю: залік
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗА ВИБОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Предмет:Педагогіка дошкільництва
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2-3 роки, 4, 5 семестри
Анотація: Дисципліна орієнтована на забезпечення засвоєння основних
положень і проблематики дошкільної педагогіки. Головними завданнями курсу
є розкрити теоретичні основи виховання, навчання та розвитку дошкільників та
методичні питання організації їх життя та діяльності; формувати здатність до
осмислення явищ виховання, навчання та розвитку в умовах родинносуспільного виховання; забезпечити засвоєння студентами методів та форм
організації виховного та навчального процесу у дошкільному закладі;
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розвинути уміння педагогічного прогнозування, самостійність та критичність
мислення.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Методика виховної роботи в ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Дисципліна спрямована на формування в майбутніх педагогів
професійних умінь та навичок щодо організації, планування та здійснення
виховної роботи в дошкільних навчально-виховних закладах. Головними
завданнями курсу є розкрити специфіку планування виховної роботи у
дошкільних навчально-виховних закладах; особливості підготовки та
проведення виховних заходів; форми і методи роботи з батьками; шляхи
вивчення та врахування потреб й інтересів дітей у навчально-виховному
процесі, а також формувати вміння застосовувати основні підходи та принципи
виховання в структурі виховної роботи ДНЗ.
Форми контролю: залік
Предмет: Теорія і методика розвитку рідної мови дітей дошкільного віку
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті озброїти майбутніх спеціалістів
теоретичними
знаннями,
лінгвістичними,
лінгводидактичними
й
психофізіологічними засадами навчання рідної мови дітей дошкільного віку та
формувати в них практичні уміння і навички, за допомогою яких вони зможуть
здійснювати роботу з навчання рідної мови та розвитку мовлення дітей різних
вікових груп дошкільного закладу. Головними завданнями дисципліни є
ознайомити студентів із завданнями, засобами, формами, методами і
прийомами навчання дітей рідної мови в дошкільних закладах; з’ясувати
психолінгвістичні
особливості
формування
українського
мовлення
дошкільників; розкрити методику навчання рідної мови та розвитку мовлення
дітей дошкільного віку.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Теорія і методика формування елементарних математичних
уявлень у дітей дошкільного віку
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Дисципліна спрямована на професійну підготовку студентів до
організації та проведення різних форм роботи з дітьми дошкільного віку, в
різних вікових групах із розвитку елементарних математичних уявлень; на
опанування студентами науково-теоретичними та психологічними основами
курсу. Основними завданнями курсу є ознайомити із змістом теоретичних
питаннями
курсу;
психолого-педагогічними
основами
формування
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елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку; сформувати у
студентів загальне уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку
формування у дітей елементарних математичних уявлень; загальнопедагогічні,
професійні уміння і навички; розкрити зміст методів і форм роботи по
навчанню дітей елементам математики в різних вікових групах ДНЗ;
забезпечити оволодіння студентами умінням здійснювати діагностику
математичного розвитку дітей.
Форми контролю: екзамен
Предмет: Література для дітей дошкільного віку
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на набуття знань про особливості
розвитку української і зарубіжної літератури для дітей дошкільного віку;
засвоєння історико-літературних, критичних і теоретичних матеріалів з
української та найяскравіших явищ світової літератур; формування системного
порівняльно-типологічного підходу до визначальних явищ літератури для дітей
дошкільного віку. Завдання курсу: засвоїти найзагальніші історико-літературні
засади творів українських та зарубіжних письменників для дітей дошкільного
віку; сформувати навички самостійного аналізу художнього тексту з
урахуванням вікових і психологічних особливостей дітей дошкільного віку.
Форми контролю: залік
Предмет: Художня праця в ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті професійну підготовку студентів до
проведення занять з художньої праці в дошкільних навчальних закладах;
оволодіння системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується
успішне проведення виховного процесу на заняттях з художньої праці у ДНЗ.
Головними завданнями предмета є формування у студентів інтересу до
мистецтва, залучення їх до художньо творчої діяльності; засвоєння студентами
технологічних прийомів обробки різних матеріалів; озброєння студентів
необхідними практичними уміннями й навичками виготовлення та художнього
оформлення виробів.
Форми контролю: залік
Предмет: Теорія і методика екологічної освіти в ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на підвищення професійної
компетентності студентів із питань теорії екологічної освіти; формування
здатності гнучко, варіативно, творчо використовувати отримані знання в
практичній діяльності; розвиток творчого потенціалу студентів. Основними
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завданнями курсу є ознайомити студентів із новими технологіями, поняттями,
концепціями екологічної освіти дошкільників; формувати уміння визначати
мету, завдання, зміст екологічного виховання, методи і форми, особливості
екологічного виховання дітей різних вікових груп; підготувати студентів до
роботи з батьками в процесі екологічної освіти дошкільників
Форми контролю: залік
Предмет: Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва
зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Предмет орієнтований на формування у студентів знань, умінь та
навичок, необхідні для виконання у подальшому функцій вихователя, набуття
практичних знань, умінь та навиків з основ педагогічного малюнка. Основними
завданнями курсу є закріпити та поглибити знання з психолого-педагогічних та
фахових дисциплін; опанувати специфіку педагогічної діяльності в ДНЗ та
методику керівництва образотворчою діяльністю дошкільників; розвивати
вміння проводити різні форми навчально-виховної та позакласної роботи з
використанням сучасних технологій навчання зі спеціальності.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика фізичного виховання дітей у ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Метою предмета є вивчення теорії і методики фізичного виховання
дітей дошкільного віку, оволодіння засобами, які входять в арсенал фізичного
виховання, а також професійними навичками і уміннями, які необхідні для
педагогічної організаційної роботи з дітьми дошкільного віку. Предмет
передбачає оволодіння матеріалом курсу; виконати нормативних вимог з
практичного матеріалу; оволодіння методикою проведення занять із фізичного
виховання дітей дошкільного віку.
Форми контролю: залік
Предмет: Технологія валеологічної освіти дошкільників
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 5 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на підготовку студентів –
майбутніх фахівців дошкільної освіти до виховання у дошкільників навичок
здорового способу життя; надання необхідних знань із теорії та практики
формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей. Головними завданнями
курсу є ознайомлення студентів з основами організації валеологічного
виховання в дошкільних закладах освіти, з оздоровчими педагогічними
технологіями, спрямованими на формування ціннісного ставлення до власного
здоров’я, дієвого підходу до його збереження і зміцнення, оптимальної
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організації навчально-виховного процесу, поведінкової стратегії, етичного
відношення до себе, інших, оточуючого світу.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика навчання природознавства в ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 7 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає оволодіння студентами основними
природознавчими поняттями, базовими програмами з основ ознайомлення
дошкільників із природою; ознайомлення студентів з особливостями, методами,
прийомами, основними формами ознайомлення дошкільників із природою,
Головним завданням предмету є формування уявлення про сучасне заняття з
ознайомлення з природою в різних вікових групах дитячого садка;
ознайомлення студентів з історією розвитку українського народу; формування
відповідального ставлення до підготовки до занять.
Форми контролю: залік
Предмет: Ознайомлення дітей із суспільним довкіллям у ДНЗ
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Навчальний предмет орієнтований на розкриття змісту та напрямків
соціального розвитку дошкільника у контексті особистісно-орієнтованої моделі
виховання; на набуття студентами знань із методики ознайомлення
дошкільників із суспільним довкіллям. Головними завданнями предмету є
засвоєння студентами форм, методів і засобів ознайомлення дошкільників із
суспільним довкіллям; засвоєння сутності педагогічного супроводу соціального
зростання дошкільника.
Форми контролю: залік
Предмет: Методика музичного виховання дітей дошкільного віку
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 4 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає розкриття сучасних наукових
концепцій, понять, знань, методик та методів, на основі яких відбувається
процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей
раннього і дошкільного віку, засвоєння, усвідомлення та практична реалізація
майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного
виховання дітей раннього і дошкільного віку, закономірностей процесу
музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної
роботи з дітьми.
Форми контролю: залік
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Предмет: Економіка
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Предмет передбачає оволодіння студентами методологією пізнання
економічних явищ і процесів, вивчення законів, закономірностей, рушійних сил
розвитку суспільного виробництва для найбільш повного задоволення їхніх
матеріальних і соціально-економічних потреб. Завданнями курсу є наукове
обґрунтування загальних основ економічного життя суспільства, розкриття
закономірностей розвитку суспільного виробництва, з’ясування механізму
використання їх людьми у процесі господарської діяльності, визначення
суттєвих рис основних соціально-економічних систем та напрямків їх еволюції.
Форми контролю: залік
Предмет: Підготовка молоді до сімейного життя
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 2 рік, 3 семестр
Анотація: Навчальний предмет має на меті озброєння майбутніх учителів
загальноосвітньої школи знаннями із шлюбно-сімейної проблематики,
методикою дошлюбного виховання, ознайомлення з передовим досвідом із
підготовки до сімейного життя в школах України та за кордоном.
Форми контролю: залік
Предмет: Природа рідного краю, материків і океанів
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1-2 рік, 2, 3 семестри
Анотація: Предмет має на меті сприяти формуванню професійно компетентної
та творчої особистості майбутнього педагога на основі засвоєння студентами
необхідного обсягу географічних і біологічних знань, який необхідний для
викладання природознавства у початковій школі. Завданням предмета є
формування у майбутніх педагогів системи знань про природу України,
материків і океанів як цілісних природних систем.
Форми контролю: залік
Предмет: Основи правознавства
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 4 рік, 8 семестр
Анотація: Зазначений курс орієнтований на такі завдання: поглибити знання
студентів з основ конституційного ладу України; ознайомити студентів з
основними галузями права, даючи їх коротку характеристику; формувати
навички правомірної поведінки в найтиповіших життєвих ситуаціях; формувати
вміння застосовувати набуті знання з правознавства у майбутній роботі з
учнівською молоддю.
Форми контролю: залік
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Предмет: Методика виховної роботи в літніх оздоровчих закладах
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3-4 роки, 6, 7 семестри
Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на підготовку майбутнього
вчителя до організації виховної роботи в дитячих літніх оздоровчих закладах;
передбачає ознайомлення зі специфікою, основними положеннями,
традиційними методами та інноваційними технологіями виховної роботи в
дитячих оздоровчих закладах та доповнення їх своїми знаннями, уміннями і
творчою ініціативою; формування уміння студентів організувати самостійну
практичну діяльність в якості педагогів-організаторів у дитячих оздоровчих
закладах.
Форми контролю: залік
Предмет: Релігієзнавство
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Вивчення курсу передбачає з’ясування питань походження та
еволюції релігій, їх віровчення, культу на основі теологічних, філософських,
наукових концепцій та підходів. Розглядаються процеси формування церковних
організацій, соціальних доктрин сучасних світових і нетрадиційних релігій.
Акцентується увага на софійно-гуманістичному характері Київського
християнства, що визначило його історичну долю у структурі Вселенської
церкви, унійних заходах, проголошенні автокефалії, екуменічному діалозі.
Комплексний підхід у вивченні цієї галузі покликаний поглибити знання з
історії світової та вітчизняної культури, визначити місце, роль релігії і церкви в
суспільстві, а також власні світоглядні позиції. Засвоєння курсу студентами
сприятиме розумінню складної міжконфесійної ситуації, стимулюватиме пошук
шляхів її вирішення у науково-теоретичному і практичному планах, дозволить
сформувати навички світоглядного діалогу, а також кваліфікованого
викладання релігієзнавчих проблем в освітніх закладах.
Форми контролю: залік
Предмет: Іноземна мова з практикумом
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 3 рік, 6 семестр
Анотація: Навчальний предмет передбачає вдосконалення володіння
іноземною мовою, зокрема, вдосконалення навичок письма, діалогічного та
монологічного мовлення, навичок читання та аудіювання, формування
лінгвістичної,
мовленнєвої,
соціокультурною
та
загальнонавчальної
компетенцій, розвиток вміння практично застосовувати здобуті знання у
повсякденному житті та у професійній діяльності. Головними завданнями курсу
є формувати у студентів уміння граматично та лексично правильно оформляти
думки англійською мовою; розвивати у студентів уміння та навички писемної
комунікації; сформувати вміння практично застосовувати вивчений матеріал у
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повсякденному житті; розвивати навички монологічного та діалогічного
мовлення, читання та перекладу; ознайомити з країною, мова якої вивчається.
Форми контролю: залік
Предмет: Інформаційно-технічні засоби навчання
Статус: Вибіркова
Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр
Анотація: Навчальний предмет спрямований на прищеплення студентам
практичних навичок застосування інформаційно-технічних засобів, що
сприяють підвищенню ефективності проведення навчального процесу в
початковій школі.
Форми контролю: залік
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО
ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Мета підготовки фахівців із початкової освіти полягає в оволодінні
професійними компетенціями в галузі педагогіки, загальної психології, вікової
та педагогічної психології, методик і технологій сучасної початкової освіти,
основ педагогічної майстерності; у формуванні теоретичної та практичної
готовності до вирішення професійних завдань різного рівня, розвитку
педагогічного мислення, здатності до пошуку й упровадження інноваційних
технологій, проведення науково-педагогічних досліджень.
Випускник-бакалавр напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
повинен знати:
 анатомію і фізіологію дитини молодшого шкільного віку;
 основи вікової та педагогічної психології;
 основи психолого-педагогічних, методичних дисциплін, необхідних
для розв’язання педагогічних, науково-методичних та організаційних
завдань;
 зміст, організаційні форми та методи навчання і виховання дітей
молодшого шкільного віку для здійснення керівництва їхньою
навчально-пізнавальною діяльністю й різнобічним розвитком;
 основи етики та естетики, дитячої літератури з основами культури й
техніки мовлення, народознавства і родинної педагогіки;
 основи іноземної лексики й мовлення, методики викладання іноземної
мови в початковій школі;
 методи педагогічного керівництва різними видами діяльності;
 нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу
в початковій школі;
 методику використання різних видів наочності, аудіовізуальної,
комп’ютерної та організаційної техніки в роботі з молодшими
школярами.
Випускник-бакалавр повинен уміти:
- планувати, організовувати і результативно здійснювати навчальновиховну роботу з учнями початкової школи;
керуватися
в своїй педагогічній діяльності
принципами
загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, гуманізму,
працелюбства, опори на любов до батьків, рідного краю, дбайливого ставлення
до навколишнього середовища;
- застосовувати знання з педагогіки, психології, методик у процесі
організації навчальної, пізнавальної, виховної та предметно-художньої
діяльності вихованців, розвитку мови і мовлення, математичних уявлень тощо;
- забезпечувати набуття молодшими школярами життєвого й соціального
досвіду, загальнонавчальних і загальноінтелектуальних знань і умінь,
необхідних для їхнього подальшого навчання в школі;

56

- узагальнювати й упроваджувати передовий педагогічний досвід у
власній педагогічній роботі з дітьми, бути здатним до створення нового
досвіду, інноваційного пошуку;
- підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність;
- розширювати лінгвокраїнознавчі компетенції молодших школярів через
ознайомлення з мовою та культурою інших народів.
Випускник-бакалавр напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
призначений для роботи в початковій загальноосвітній школі, школахінтернатах різного профілю, позашкільних навчальних закладах, літніх
оздоровчих закладах, центрах дитячої творчості.
Бакалавр із напряму «Початкова освіта» здатний виконувати професійну
навчально-виховну та позакласну роботу в початковій школі; навчальнопізнавальну і виховну роботу в групах і школах продовженого дня; виховну в
школах-інтернатах; культурно-дозвільну в літніх оздоровчих закладах;
організаторську в центрах дитячої творчості.
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Актив — ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника
колективу і допомагає в організації діяльності колективу.
Атестація педагогів — комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною
атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає
їм змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня.
Афект — максимально можливий за інтенсивністю емоційний короткочасний
стан людини (лють, жах, відчай тощо), під час перебігу якого знижується
ступінь самовладання; дії та вчинки, продиктовані логікою емоцій.
Бакалавр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної
загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку,
фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо
узагальненого об’єкта праці — і здатний вирішувати типові професійні
завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного
господарства.
Бесіда — метод безпосереднього спілкування, який дає змогу одержати від
співрозмовників інформацію, що цікавить учителя, за допомогою заздалегідь
підготовлених запитань.
Благополучна сім’я — сім’я з високим рівнем внутрісімейної моральності,
духовності, координації та кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з
раціональними способами вирішення сімейних проблем.
Важковиховувані особи — категорія осіб, в яких під впливом несприятливих
для розвитку соціальних, психолого-педагогічних та медико-біологічних умов
з’являється негативне ставлення до навчання, норм поведінки, знижується або
втрачається почуття відповідальності за свої вчинки.
Викладання — організація та управління вчителем пізнавальною діяльністю
учнів, в результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.
Вихованість — комплексна характеристика особистості, враховує наявність і
рівень сформованості в неї суспільне значущих якостей.
Виховання — соціальне і педагогічне організований процес формування
людини як особистості.
Виховуючі ситуації — спеціально організовані педагогічні умови для
формування в учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків.
Відчуття — психічний процес, що полягає у відображенні мозком
властивостей предметів і явищ, станів організму під безпосереднім впливом
подразників на відповідні органи чуття.
Відповідальність — якість особистості, що характеризується прагненням і
вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або шкоди для
суспільства, порівнювати свої вчинки з суспільними нормами, законами.
Відставання — невиконання учнями вимог або однієї з них, наявне на одному
з проміжних етапів навчального процесу.
Вікова криза — нетривалий за часом (до 1 року) період розвитку людини, що
характеризується бурхливими психологічними змінами.
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Віковий період — відрізок життя індивіда, який досягає певного ступеня
розвитку і має характерні, відносно стійкі якісні особливості.
Внутрішкільний контроль — систематична, цілеспрямована перевірка
адміністрацією школи роботи педагогічного колективу, окремого вчителя.
Графічні роботи — відображення знань учнів у кресленнях, графіках,
діаграмах, гістограмах, таблицях, ілюстраціях, ескізах, замальовках із натури.
Громадська думка — система загальних суджень людей, яка виникає в процесі
їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, подій, що
становлять загальний інтерес.
Громадянське виховання — формування громадянськості як інтегрованої
якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально,
соціальне, політичне і юридичне дієздатною та захищеною.
Державна атестація студента — це визначення фактичної відповідності рівня
його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної)
характеристики.
Державний стандарт загальної середньої освіти — звід норм і положень, що
визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні
початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також гарантії
держави щодо її здобуття.
Дидактика — галузь педагогіки, яка розробляє теорію навчання та освіти.
Дидактична мета — очікуваний, раніше запланований викладачем результат
навчальної діяльності, спрямований на поліпшення засвоєння учнями знань,
набуття вмінь та навичок.
Дипломна робота — індивідуальне завдання науково-дослідницького чи
проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на завершальному
етапі фахової підготовки.
Дискусія — метод групового обговорення проблеми з метою з’ясування істини
шляхом зіставлення різних думок.
Диспут — вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що
хвилюють його учасників.
Дисципліна — свідоме дотримання учнями правил і норм поведінки, чітке й
організоване виконання ними своїх обов’язків, підпорядкування громадським
інтересам.
Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 14 років,
метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію та захист прав і свобод,
творчих здібностей, задоволення власних інтересів.
Диференціація в освіті — процес та результат створення відмінностей між
частинами освітньої системи (підсистем).
Ділова гра — діалог на професійному рівні, в якому відбуваються зіткнення
різних думок, пропозицій, взаємна критика гіпотез, їх обґрунтування, що
призводить до появи нових знань і уявлень.
Довільне запам’ятовування — форма запам’ятовування, за якої людина
ставить перед собою мету запам'ятати і використовує для цього спеціальні
прийоми.
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Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на
розвиток у людини культури взаємодії з природою.
Екстеріоризація — процес переходу від внутрішньої, психічної діяльності до
зовнішньої, предметної.
Емоції — елементарні переживання, що виникають у людини під впливом
загального стану організму.
Естетична культура — сформованість у людини естетичних знань, смаків,
ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів
мистецтва, потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну
красу.
Естетична свідомість — форма суспільної свідомості, яка є художньоемоційним освоєнням дійсності через естетичні сприйняття, почуття, судження,
смаки, ідеали і виражається в естетичних поглядах та мистецькій творчості.
Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на формування
здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси.
Ефективність виховання — співвідношення між метою виховання і
результатами, досягнутими у процесі формування особистості, соціальних груп.
Задатки — природні особливості людини, які є передумовою для розвитку
індивіда.
Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі зв’язки
у вихованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості.
Закономірності навчання — стійкі педагогічні явища, які базуються на
повторюваності фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів
навчання.
Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального навантаження,
необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку кредитних модулів.
Заохочення — схвалення позитивних дій і вчинків із метою спонукання
вихованців до їх повторення.
Запам’ятовування — процес пам’яті, завдяки якому відбувається закріплення
нового через поєднання його з набутим раніше.
Здібності — психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного
виконання певних видів діяльності.
Зміст освіти — система наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння
й набуття яких закладає основи для розвитку та формування особистості.
Індивідуальність — сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей
людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей.
Інновації — нові форми організації праці та управління, нові види технологій,
які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери.
Інноваційний потенціал педагога — сукупність соціокультурних і творчих
характеристик особистості педагога, яка виявляє готовність вдосконалювати
педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних
забезпечити цю готовність.
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Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до
модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації
процесу навчання до нових вимог.
Інспектування — система державного контролю за виконанням закладами й
установами освіти постанов, директив уряду в галузі освіти, навчальних планів
та програм, інструкцій, наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною
практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо
запобігання й усунення недоліків.
Інтерактивна гра — метод навчання, заснований на досвіді, отриманому в
результаті спеціально організованої соціальної взаємодії учасників з метою
зміни індивідуальної моделі поведінки.
Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами
на внутрішні, ідеальні.
Компетентнісний підхід — оцінка підготовленості фахівців певного освітньокваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них
визначених стандартами компетенцій.
Компетентність — знання, уміння, навички та досвід, які формують
професійні властивості фахівця на достатньому рівні для якісного виконання
ним професійних функцій.
Компетенція — загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді,
цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.
Компоненти педагогічної діяльності — відносно самостійні функціональні
види діяльності, кожний з яких охоплює групу умінь, необхідних для реалізації
певного виду педагогічної діяльності чи педагогічного заходу.
Контроль за навчанням — постійний нагляд, спостереження і перевірка
успішності знань учнів із метою отримання об’єктивної інформації про
навчально-виховний процес.
Кредит — одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на
певний момент виконання програми навчання, — система змістових модулів,
які з урахуванням засвоєння студентами окремих навчальних елементів можуть
бути засвоєні за 36 годин навчального часу.
Кредитний модуль — це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти
студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент.
ECTS-кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом.
Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік — 60 кредитам ECTS,
що присуджуються по завершенні періоду навчання і складання іспитів.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу — це модель
організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних
технологій і залікових одиниць (залікових кредитів), охоплює зміст, форми та
засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і вмінь та
навчальної діяльності курсанта, студента (слухача) у процесі як аудиторної, так
і самостійної роботи.
Критерії — ознаки, за допомогою яких роблять висновок про рівень
вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу.
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Критерії оцінювання — описи того, що має зробити особа, яка навчається, як
очікується, щоб продемонструвати досягнення результату навчання.
Культура педагогічної діяльності — рівень виконання вчителем своїх
професійних обов'язків.
Курсова робота — різновид письмової домашньої роботи. Охоплює зміст
усього курсу й орієнтує студента на застосування знань у практичних
ситуаціях.
Лабораторна робота — вид навчального заняття, на якому студенти під
керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні
експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих
теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних
навичок роботи.
Лабораторні роботи — вивчення у школі природних явищ за допомогою
спеціального обладнання.
Лекція — основний вид аудиторних навчальних занять, призначений для
засвоєння теоретичного матеріалу; інформативно-доказовий виклад великого за
обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу.
Метод науково-педагогічного дослідження — спосіб дослідження психологопедагогічних процесів формування особистості, встановлення об'єктивної
закономірності виховання і навчання.
Методика дослідження — комплекс методів, процедура, послідовність
здійснюваних пізнавальних і перетворюючих дій, операцій та впливів,
спрямованих на вирішення дослідницьких завдань.
Методична робота в школі — спеціально організована діяльність
педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності
педагога.
Мимовільна пам’ять — запам’ятовування та відтворення, які не мають
спеціальної мети щось запам’ятати чи пригадати.
Мораль — система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та
діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми.
Моральне виховання — виховна діяльність сім'ї, школи з формування в учнів
моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь,
відповідної поведінки.
Навчальна екскурсія — форма організації педагогічного процесу, спрямована
на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ,
процесів через безпосереднє їх сприймання.
Навчальна програма — документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і
навичок з кожного навчального предмета, зміст розділів і тем із розподілом їх
за роками навчання.
Навчальний план — документ, що визначає набір навчальних предметів, які
вивчають у закладі освіти, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин,
відведених на кожний навчальний предмет, структуру навчального року.
Навчальний посібник — книга, матеріал якої розширює межі підручника,
містить додаткові, найновіші та довідкові відомості.
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Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої
засвоюються знання, формуються уміння й навички.
Національне виховання — виховання дітей на культурно-історичному досвіді
свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, духовності.
Неблагополучна сім’я — сім’я, яка через об’єктивні або суб’єктивні причини
втратила свої виховні можливості, внаслідок чого в ній виникають
несприятливі умови для виховання дитини.
Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини,
завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.
Об’єкт педагогіки — сфера суспільної діяльності, основним завданням якої є
виховання і навчання людини.
Органи самоврядування — демократично обрані уповноважені колективу, які
допомагають педагогові здійснювати керівні функції.
Освіта — процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі
світогляду, розвитку пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і
навичок для практичного застосування загальноосвітніх та професійних знань.
Освітній округ — навчально-виховне об'єднання загальноосвітніх навчальних
закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними та
іншими закладами і установами, що створюється для забезпечення освітніх і
культурно-освітніх потреб громадян певної території.
Особистість — соціальне зумовлена система психічних якостей індивіда, що
визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних,
історичних відносин.
Оцінювання — сукупність методів (письмові, усні та практичні
тести/екзамени, проекти і портфоліо), що використовуються при оцінюванні
досягнення особами, що навчаються, очікуваних результатів навчання.
Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку
особистості.
Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів із метою
спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і
вчинків.
Педагогічна діяльність — вид соціокультурної діяльності, спрямованої на
передачу накопичених людством культури й досвіду від старших поколінь
молодшим, створення умов для їх всебічного гармонійного розвитку та
підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.
Педагогічна компетентність вчителя — інтегративна риса, що включає
знання, вміння, навички, зафіксовані у кваліфікаційних вимогах, та особистісні
нахили й орієнтири щодо розвитку особистісної культури, поглиблення власного досвіду, здійснення інноваційної діяльності.
Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, набутих у процесі
безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом
раціональних здобутків своїх колег.
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Перевиховання — виховний процес, спрямований на подолання негативних
якостей особистості, що формувалися під впливом несприятливих умов
виховання.
Переконання — метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь
звертається до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей із метою
формування свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки.
Підручник — книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної
дисципліни відповідно до мети навчання, визначеної програмою і вимогами
дидактики.
Пізнавальна гра — метод навчання, що допомагає учневі самостійно
орієнтуватися у мотивах вчинків дійової особи, обирати і втілювати зовнішні
прояви її внутрішнього світу, прогнозувати педагогічний вплив.
Позакласна виховна робота — різноманітна діяльність учителів, вихователів,
спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час.
Позашкільні навчальні заклади — заклади освіти, які дають змогу дітям
виявляти свої творчі здібності, одержувати додаткову освіту, підвищувати
можливості у професійному становленні та забезпечують соціальний захист.
Покарання — осуд недостойних дій та вчинків з метою їх припинення,
запобігання у майбутньому.
Пояснення — словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів
дій, прикладів тощо.
Правове виховання — виховна діяльність сім'ї, школи, правоохоронних
органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної
поведінки дітей.
Практикум — форма навчального процесу, за якою учні самостійно
виконують практичні та лабораторні роботи, застосовуючи знання, навички й
уміння.
Практичні роботи — застосування знань учнями у ситуаціях, наближених до
життєвих.
Предмет педагогіки — відносини, які виникають у процесі педагогічної
діяльності, методи, принципи, на основі яких вона реалізується, закони і
закономірності, яким вона підпорядковується як цілісний процес.
Предметні гуртки — науково-освітні гуртки, організовані з метою розширення
й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану школи й
розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й
мистецтва, техніки тощо.
Привчання — організація планомірного і регулярного виконання дітьми
певних дій з метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки.
Прийом виховання — складова частина методу, що визначає шляхи реалізації
вимог методів виховання.
Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що
сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу.
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Принципи виховання — керівні положення, які відображають загальні
закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і
методів виховного впливу.
Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна система основних
дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його
ефективність.
Проблемна ситуація — психологічний стан, що виникає в результаті
мисленнєвої взаємодії суб’єкта (учня) з об’єктом (навчальним матеріалом),
який викликає пізнавальну потребу розкрити суть процесу або явища, що
вивчається.
Проблемно-розвивальне навчання — система регулятивних принципів
діяльності, цілеспрямованості та проблемності, правил взаємодії викладача та
учнів, вибору і вирішення способів та прийомів створення проблемних ситуацій
і вирішування навчальних проблем.
Прогнозування — передбачення ситуацій (обставин, процесів, явищ, подій),
які раніше не мали місця, але можливі в перспективі.
Профільне навчання — засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що
за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу сприяє
повнішому враховуванню інтересів, нахилів і здібностей учнів, створення умов
для навчання старшокласників відповідно до їх інтересів і намірів щодо
продовження освіти.
Процес навчання — спеціально організована пізнавальна діяльність, яка
моделюється (визначаються цілі, завдання, зміст, структура, методи, засоби,
форми) для прискореного опанування людиною основ соціального досвіду,
накопиченого людством.
Психіка — здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі
відчуттів, уявлень, думок, інших суб’єктивних образів об’єктивного світу.
Психокорекція — діяльність, пов’язана з виправленням певної якості,
формуванням бажаної поведінки, набуттям умінь та навичок, які б відповідали
віковим та ситуативним нормам.
Психолого-педагогічний
експеримент
—
метод,
що
забезпечує
спостереження за змінами психологічних характеристик дитини в процесі
педагогічного впливу на неї.
Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами,
вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного
процесу.
Рівень вихованості — ступінь сформованості в учня відповідно до вікових
можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками
вихованості.
Родинне виховання — це виховання дітей в родині батьками, родичами,
опікунами або особами, які замінюють батьків.
Розвиток людини — процес становлення особистості, вдосконалення її
фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і
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некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване
виховання й навчання.
Розумове виховання — діяльність вихователя, спрямована на розвиток
інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури
розумової праці.
Розповідь — образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні
явища і події.
Рольова гра — імпровізоване розігрування заданої ситуації.
Самовиховання — систематична і цілеспрямована діяльність особистості,
орієнтована на формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання
негативних.
Самоосвіта — процес набуття знань у процесі самостійної роботи поза
систематичним навчанням у стаціонарному навчальному закладі.
Самооцінка — оцінювання особистістю самої себе, своїх можливостей,
якостей та місця серед інших людей.
Самопізнання — процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього світу,
сильних і слабких сторін своєї особистості.
Самоповага — особисте оцінне судження, виражене в позитивному ставленні
індивіда до самого себе.
Саморегуляція — здатність людини керувати собою на основі сприймання й
усвідомлення актів своєї поведінки та психічних процесів.
Самоставлення — ставлення людини до самої себе.
Семінарські заняття — обговорення колективом підготовлених студентами
доповідей, рефератів, повідомлень, головних питань з основного розділу (чи
кількох розділів).
Сензитивність — підвищена чутливість людини у певні періоди розвитку до
тих чи інших чинників.
Симуляція — метод навчання, який моделює обмежені в часі, конкретні
життєві ситуації, результат яких залежить від поведінки учасників процесу
взаємодії.
Совість — особлива форма самоконтролю, важливий компонент моральної
самосвідомості, які виявляються у здатності самостійно формувати для себе
моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання, оцінювати свої вчинки.
Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, засвоєння ним
соціального досвіду, системи соціальних зв’язків та відносин, на основі яких
відбувається формування значущих якостей особистості.
Соціометрія — галузь соціології, яка вивчає міжособистісні взаємини у малих
групах кількісними методами, зосереджуючись на внутрігрупових симпатіях і
антипатіях; прикладна наука, метод вивчення структури й рівня
міжособистісних емоційних зв’язків у групі.
Спадковість — здатність організму відтворювати потомство, передавати свої
ознаки наступним поколінням, відновлення у нащадків біологічної подібності.
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Сприймання — психічний процес відображення предметів і явищ дійсності за
безпосередньої їх дії на органи відчуття, що супроводжується розумінням
цілісності відображуваного.
Статеве виховання — процес засвоєння підростаючим поколінням знань про
взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у
стосунках з особами протилежної статі нормами моралі.
Статут школи — сукупність норм і правил життя колективу з урахуванням
його особливостей і перспектив розвитку.
Сугестивний метод — психологічний вплив на особу або групу осіб,
розрахований на беззаперечне сприйняття незалежно від їх думок і волі.
Темперамент — індивідуально-типологічна характеристика людини, яка
виражається в силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її
психічних процесів.
Тестування — метод діагностики із застосуванням стандартизованих запитань
та завдань, що мають певну шкалу значень.
Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через
формування звички та навиків активної трудової діяльності.
Увага — форма психічної діяльності людини, що виявляється в її
спрямованості й зосередженості на певних об'єктах з одночасним
абстрагуванням від інших.
Уміння — здатність свідомо діяти на основі засвоєних знань і навичок.
Умовивід — форма зіставлення кількох різних суджень.
Урок — логічно закінчена, цілісна, визначена в часі частина навчальновиховного процесу, за якої вчитель займається з групою учнів (у постійному
складі) за певним розкладом.
Уміння — власна навчальна діяльність учня.
Уява — психічний процес створення образів предметів, ситуацій, обставин
через використання наявних у людини знань в новій комбінації.
Факультатив — навчальний курс, не обов'язковий для відвідування.
Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я
людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових
навичок і вмінь.
Форма організації навчання — спосіб організації навчальної діяльності, який
регулюється певним, наперед визначеним розпорядком; зовнішнє вираження
узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному
порядку і в певному режимі.
Формальна група — група, структура і діяльність якої раціонально
організовані та стандартизовані згідно з точно приписаними груповими
правилами, цілями і рольовими функціями.
Форми виховної роботи — варіанти організації виховного процесу,
композиційна побудова виховного заходу.
Формування особистості — процес соціального розвитку молодої людини,
становлення її як суб'єкта діяльності, члена суспільства, громадянина.
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Характер — сукупність стійких психічних властивостей людини, які
виявляються у її поведінці й діяльності.
Школознавство — галузь педагогічної науки, що досліджує принципи та
організаційні засади діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів,
зміст і методи управління шкільною справою, особливості керівництва
школою, організації її роботи.

