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Опис дисципліни 

Мета вивчення курсу «Актуальні проблеми дидактики 

початкової освіти» 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.   
 

Структура курсу 

Години  

(лек./сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/4 Тема 1. Процес 

навчання в початковій 

школі. 

 

Розуміти сутність 

процесу навчання; 

знати основні ознаки 

особистісно 

орієнтованого 

навчання, структуру 

навчальної діяльності, 

основні ланки процесу 

навчання, функції 

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

педагогічних 

ситуацій. 
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навчання, шляхи 

формування в 

молодших школярів 

позитивних мотивів 

навчання.  

2/2 Тема 2. Закономірності 

і принципи навчання. 

 

Знати закономірності 

процесу навчання та 

вміти їх 

характеризувати; знати 

дефініції понять 

«принцип навчання» і 

«правило навчання», 

класичні й авторські 

принципи навчання та 

вміти їх 

характеризувати.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

педагогічних 

ситуацій. 

 

2/4 Тема 3. Зміст 

початкової освіти. 

 

Знати сутність поняття 

«зміст освіти», 

елементи змісту освіти; 

розуміти сутність 

основних концепцій 

змісту освіти; 

усвідомлювати 

сутність 

компетентнісного 

підходу у формуванні 

змісту початкової 

освіти; вміти 

характеризувати 

документи, у яких 

реалізується зміст 

освіти в початковій 

школі.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

навчальних 

планів для 

початкової 

школи і 

навчальних 

програм. 

 

2/2 Тема 4. Підручник для 

школи першого 

ступеня. 

 

Усвідомлювати 

двоєдину сутність 

підручника; знати і 

вміти характеризувати 

функції та основні 

структурні компоненти 

підручника; 

диференціювати 

поняття «варіативні 

підручники» та 

«альтернативні 

підручники»; знати 

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

підручників 

для 

початкової 

школи.  
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класифікацію шкільних 

підручників за змістом 

освіти; знати сутність 

комплексного підходу 

до аналізу підручників 

для початкової школи.  

4/4 Тема 5. Методи 

навчання. 

 

Розуміти поняття 

«методи навчання»; 

знати різні підходи до 

класифікації методів 

навчання, у т. ч. за 

джерелом здобуття 

знань; знати та вміти 

використовувати різні 

види роботи з 

підручником; знати 

особливості 

використання 

проблемного, 

програмованого та 

диференційованого 

навчання молодших 

школярів; знати 

класифікацію 

інтерактивних методів 

навчання та вміти їх 

використовувати;  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

конспектів 

уроків. 

0/2 Тема 6. Форми 

організації 

навчального процесу. 

 

Знати основні ознаки, 

які характеризують 

організаційні форми 

навчання, історію 

розвитку форм;  знати і 

вміти характеризувати 

найважливіші форми 

організації навчального 

процесу в початковій 

школі; усвідомлювати 

відмінність між 

формами організації 

навчання та формами 

навчальної діяльності.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань. 
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2/4 Тема 7. Урок у 

початковій школі. 

 

Знати класифікації 

уроків за різними 

ознаками (у т. ч. за 

дидактичною метою), 

сучасні підходи до 

класифікації уроків; 

вміти визначати макро- 

та мікроструктуру 

уроку; знати структуру 

уроків різних типів; 

вміти характеризувати 

основні етапи 

комбінованого уроку; 

знати дидактичні 

особливості уроків у 

першому класі, 

нестандартних та 

інтегрованих уроків; 

вміти здійснювати різні 

види аналізу уроку.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

структури 

уроків різних 

типів. 

2/4 

 

 

 

Тема 8. Контроль та 

оцінювання 

навчальних досягнень 

молодших школярів. 

 

Усвідомлювати роль 

компетентнісного 

підходу в оцінюванні 

навчальних досягнень 

молодших школярів; 

знати функції та 

об’єкти контролю, 

дидактичні вимоги 

(принципи) до 

контролю за знаннями 

учнів, види і методи 

контролю, критерії та 

норми оцінювання, 

інтегровані рівні 

навчальних досягнень 

учнів; вміти 

використовувати різні 

форми педагогічної 

оцінки; знати сутність 

формувального 

оцінювання; вміти 

формувати в молодших 

школярів конкретні 

способи  

самоконтролю.  

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

аналіз 

педагогічних 

ситуацій. 
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2/2 Тема 9. Розвивальний 

характер навчання в 

сучасній початковій 

школі. 

 

Знати положення 

Л. С. Виготського про 

два рівні розвитку 

дитини; усвідомлювати 

сутність розвивального 

навчання, знати його 

основні ознаки; вміти 

аналізувати основні 

концепції 

розвивального 

навчання; знати  

компоненти 

розвивального 

навчання та шляхи їх 

реалізації в 

навчальному процесі 

початкової школи; 

усвідомлювати 

сутність 

загальнонавчальних 

умінь і навичок як 

основи формування 

уміння вчитися – 

ключової 

компетентності 

початкової освіти, 

знати програму 

«Формування 

загальнонавчальних 

умінь і навичок».  

Питання, 

тестові 

завдання, 

аналіз 

навчальних 

завдань 

розвивального 

спрямування 

 

0/2 Тема 10. 

Реформування 

початкової ланки 

освіти у контексті 

концепції «Нова 

українська школа». 

 

Знати концептуальні 

засади реформування 

загальної середньої 

освіти «Нова 

українська школа», 

Державний стандарт 

початкової освіти; 

розуміти підходи до 

інтегрування змісту 

початкової освіти; 

знати шляхи 

забезпечення 

формувального 

оцінювання в 

початковій школі.   

Відповіді на 

запитання, 

виконання 

тестових 

завдань, 

підготовка 

усних 

повідомлень. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт заборонено. Індивідуальні завдання перевіряються на 

https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2016/10/konczepcziya.pdf
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наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями (не більше 20%).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання.  

 

 

 

 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

 

Види оцінювання 

 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань  

20 

Змістовий модуль 2. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань   

20 

Змістовий модуль 3. Усне 

опитування, виконання тестових 

завдань, виконання завдань 

практичного спрямування   

15 

ІНДЗ 15 

Підсумкова контрольна робота 30 

 

 

 

 


