
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

освітньо-наукової програми «Почакова освіта» 

 

Назва дисципліни Методологія педагогічної науки та діяльності 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра Іванівна 

Мова викладання українська 

Кафедра Педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти  

Обсяг 5  кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Metodologiy

a_pedagogichnoi_nauky_i_diyalnosti.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: сформувати методологічну культуру, 
цілісну систему знань про організацію наукової педагогічної 
діяльності, дисциплінарних та міждисциплінарних 
досліджень, а також низку компетентностей: методологічну, 
дослідницьку, педагогічну, діагностичну, інформаційну, 
самоосвітню. Вивчення курсу дасть змогу виявляти й 
вирішувати комплексні проблеми в галузі початкової освіти; 
реалізовувати методи науково-педагогічних пошуків; 
формулювати його висновки з дотриманням принципів 
академічної доброчесності. 

  



Назва дисципліни 

Актуальні проблеми дидактики початкової 

освіти 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладач 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кодлюк Ярослава Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р. 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Aktya

lni_problemy_dydaktyky_pochatkovoi_osvity.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета вивчення курсу полягає в тому, щоб 
ознайомити аспірантів із теоретичними основами 
організації навчального процесу у школі першого 
ступеня на засадах компетентнісного підходу; 
розкрити особливості діяльності вчителя та учнів у 
цьому процесі у контексті концепції «Нова українська 
школа»; поглибити знання аспірантів про форми, 
методи та засоби навчання молодших школярів в 
умовах особистісно орієнтованої парадигми освіти.   

 

  



 

Назва дисципліни Сучасні технології початкової освіти  

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра  Іванівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Sucha

sni_technolohii_pochatkovoi_osvity.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: оволодіти системою знань 
про теоретико-методичні засади сучасних технологій 
початкової освіти, умінь використовувати їх у 
закладах освіти; сформувати здатність розробляти, 
моделювати, експериментально перевіряти й 
реалізовувати технології (проєкти) в галузі початкової 
освіти з дотриманням принципів академічної 
доброчесності для вирішення проблем школи 
І ступня; визначати стратегії саморозвитку та 
самовдосконалення з використанням ідей технологій 
формування вміння вчитися впродовж життя.  

  



 

Назва дисципліни Компетентнісно орієнтована освіта 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кодлюк Ярослава Петрівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Komp

etentnisno_orieyntovana_osvita.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета курсу полягає в тому, щоб ознайомити 
аспірантів із теоретичними основами і практикою 
організації освітнього процесу на засадах 
компетентнісного підходу та надбаннями зарубіжного 
досвіду. Важливо також поглибити розуміння 
майбутніми фахівцями необхідності впровадження у 
навчальний процес компетентнісного підходу задля 
посилення результативної складової цього процесу; 
вчити системно аналізувати педагогічні явища на 
сучасних теоретико-методологічних засадах; 
формувати педагогічне мислення аспірантів. 

 

   



 

Назва дисципліни 

Методологія порівняльно-педагогічних 

досліджень проблем початкової школи   

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Чайка Володимир Мирославович  

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Meto

dologiya_porivnialno_ped_doslijen_problem_pochatko

i_shkoly.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіти 
системою  знань про теоретико-методологічні основи 
порівняльно-педагогічних досліджень і практики 
організації наукової діяльності, сформувати і 
розвинути в здобувачів уміння дотримуватися 
підходів, принципів порівняльно-педагогічних 
досліджень; навички застосування методів наукового 
пошуку у професійній діяльності; адаптувати 
досягнення наукоємних технологій до освітнього й 
самоосвітнього процесу; стимулювати пошукову 
активність, прагнення до творчого пошуку. 

 

 

   



 

Назва дисципліни 

Сільська початкова школа: засади 

функціонування 

Освітня програма Освітньо-наукова програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Викладачі 
доктор педагогічних наук, доцент  

Онишків Зіновій Михайлович 

Мова викладання українська 

Кафедра 

педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Silska

_pochatkova_shkola_zasady_funkzionuvannya.pdf 

Анотація дисципліни 

Розкрито основні питання нормативно-
правового та організаційного забезпечення діяльності 
початкової школи сільської місцевості. 
Охарактеризовано основні форми підвищення 
педагогічної майстерності вчителів початкових класів, 
навчально-методичне забезпечення уроку та інших 
форм організації навчального процесу в умовах 
малочисельної початкової школи, особливості 
індивідуалізації навчального процесу, форми 
організації виховного процесу з учнями.  

  
 

   



 

Назва дисципліни Здоров’язбережувальні технології в освіті 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Мешко Галина Михайлівна  

Мова викладання українська 

Кафедра Педагогіки та менеджменту освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Zd

orovyazberejuvalni_tehnologii_v_osviti.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета викладання навчальної дисципліни – 
сприяти формуванню стратегії збереження і 
зміцнення професійного здоров’я аспірантів, 
готовності до створення 
здоров’язбережувального освітнього середовища. 
Зміст курсу розкриває основи стресменеджменту 
в педагогічній діяльності, сучасні оздоровчі 
технології, психотехнології самооздоровлення; 
сприяє формуванню професійної стресостійкості, 
готовності до професійної самореабілітації. При 
читанні курсу використовуються елементи 
антистрестренінгу, тренінгу антивигорання. 
 

 

 

  



 

Назва дисципліни Історія педагогічної думки 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член 

НАПН України  Кравець Володимир Петрович 

Мова викладання українська 

Кафедра Педагогіки та менеджменту освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 3 семестр 2020-2021 н. р.,  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Istori

ya_pedagogichnoi_dymku.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни: сформування цілісну систему 
знань про педагогічні погляди та діяльність класиків 
зарубіжної та української педагогіки, визначних 
представників регіону та їх ідеї в сучасних наукових 
дослідженнях, вміння творчого використання 
історико-педагогічного доробку в процесі розв’язання 
комплексних проблем у галузі освіти (початкової 
освіти) на сучасному етапі. Акцент зроблений на 
історико-педагогічній спадщині педагогів західного 
регіону України, Буковини та Закарпаття. 

 

 

  



Назва дисципліни 

Сучасні інформаційні технології в науковій 

сфері 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, доцент Романишин 

Оксана Ярославівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 
інформатики та методики її навчання  

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестри викладання 4 семестр 2020-2021 н. р.  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Sucha

sni_informaziini_tehnologii_v_naukovo_doslidnii_rob

oti.pdf 

Анотація дисципліни 

Мета дисципліни полягає у формуванні та 
розвитку цифрових компетентностей у процесі 
підготовки та оформленні результатів наукових 
досліджень. Аспіранти повинні одержати знання в 
галузі ефективного використання цифрових 
технологій у науково-дослідній діяльності та освіті; 
створенні та наповненні освітнього інформаційного 
середовища; ознайомитися з можливостями 
соціальних сервісів і основними прийомами їх 
інтеграції з традиційними навчально-методичними 
матеріалами; розвивати творчий потенціал. 

   



 

Назва дисципліни 

Теорія і практика підручникотворення в 

початковій освіті 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Кодлюк Ярослава Петрівна 
Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р.,  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Teoriy

a_i_praktyka_pidrychnykotvorennya_v_pochatkovii_os

viti.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою курсу є зінтегрувати і поглибити знання 

аспірантів про підручник як модель цілісного процесу 

навчання; ознайомити з доступними методами його 

аналізу й оцінювання; сформувати вміння працювати 

з книгою. В умовах варіативної навчальної літератури 

важливо підготувати педагогів до свідомого вибору 

підручників; окремий аспект дисципліни – організація 

роботи з підручником у початковій школі, а також 

формування в молодших школярів ключової 

компетентності «навчання впродовж життя» (уміння 

вчитися). 

  



Назва дисципліни 

Формування ціннісних орієнтацій 

особистості 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра Іванівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 2 курс 

Семестр викладання 4 семестр 2020-2021 н. р.,  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Formu

vannya_zinnisnyh_oriyentazii_osobystosti.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Формування ціннісних орієнтацій особистості» є 
оволодіти системою знань про теоретико-методичні 
основи формування ціннісних орієнтацій особистості, 
реалізовути технології педагогічної діагностики 
сформованості ціннісних орієнтацій дітей молодшого 
шкільного віку та розробити методики з їх виховання 
у початковій школі; розробити практичні рекомендації 
щодо становлення сутнісних ціннісних орієнтирів 
учнів молодшого шкільного віку; дотримуватись 
етики досліджень. 

 

 

  



Назва дисципліни Організація успішної діяльності 

Освітня програма Освітньо-наукова  програма «Початкова освіта» 

Спеціальність 013 Початкова освіта 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень 

Викладачі 
Доктор педагогічних наук, професор 

Янкович Олександра Іванівна 

Мова викладання українська 

Кафедра 

Педагогіки і методики початкової та дошкільної 

освіти 

Обсяг 5 кредитів ECTS 

Курс 4 курс 

Семестр викладання 4  семестр 2020-2021 н. р.,  

Форма підсумкового 

контролю 
залік 

Посилання на 

силабус 

http://tnpu.edu.ua/navchannya/sylabusy/PhD/fpp/Organi

saziya_uspishnoi_diyalnosti.pdf 

Анотація дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Організація успішної діяльності» є оволодіти 
системою знань про теоретико-методичні засади 
досягнення успіху, праксеологічними вміннями, 
сформувати зданість реалізовувати форми й методи 
діагностики й формування праксеологічних умінь у 
студентів та учнів у початкових школах; 
встановлювати діалог з різними професійними 
суб’єктами та групами; створювати стратегії 
саморозвитку та самовдосконалення задля навчання 
впродовж життя. 

 


