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Опис дисципліни 

Інтеграція освітньої галузі України до європейського освітнього 

простору вимагає упровадження новітніх освітніх тенденцій, реалізації 

технологій формування ключових компетентностей для життя, визначених у 

Європейській рамці кваліфікацій і задекларованих у Концептуальних засадах 

реформування Нової української школи, Державному стандаті початкової 

освіти. Основи формування особистості закладаються у молодшому 

шкільному віці. Отже, зберігають актуальність технології освітнього процесу 

у початковій школі, зокрема технології формування в учнів молодшого 

шкільного віку ключових коипетентностей та наскрізних умінь.   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методичні 

засади освітніх технолоогій та практика їх реалізації у школі першого 

ступеня. 

Зміст дисципліни «Сучасні технології початкової освіти» розроблено на 

основі відповідних вимог щодо підготовки студентів зі спеціальності 

013 Початкова освіта з урахуванням сьомого рівня Національної рамки 

кваліфікацій: здатність особи вирішувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі 

навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідних 

наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 



Структура курсу 

Годи- 

ни 

Лек./ 

сем. 

 

Тема 

 

Результати 

навчання 

 

Завдання 

1/1  Поняття освітніх 

(педагогічних) технологій. Їх 

значення у підготовці 

вчителя початкової школи.  

 

Мати концептуальні 

й методологічні 

знання сучасних 

освітніх технологій;   

знати поняттєво-

категоріальний 

апарат освітніх 

(педагогічних) 

технологій;   

диференціювати 

групи освітніх 

технологій; 

методики, системи 

та технології 

початкової освіти 

відповідно до ознак і 

структури освітніх 

технологій. 

Питання 

1/1  Генезис освітніх 

технологій початкової школи 

та передумови їх створення. 

Критерії та структура 

освітніх (педагогічних) 

технологій.   

 

Знати основні етапи 

генези педагогічних 

технологій, їх 

критерії та 

структуру.  

Питання 

1/1 Цілеутворення  як провідний 

етап конструювання сучасної 

технології початкової освіти 

Уміти визначати цілі 

освітніх технологій. 
Питання 

презентації 

1/1 Педагогічна діагностика у 

сучасних системах та 

технологіях 

 

Знати методи 

педагогічної 

діагностики у 

початковій школі та 

вміти їх 

реалізовувати. 

Питання 

2/2 Проєктні технології Називати 

класифікації 

проєктів. Розробляти 

навчальні й виховні 

проєкти, 

реалізовуючи 

соціальні та 

навчальні функції 

Питання 

проєкти 

2/2 Технології проблемного Реалізовувати Питання 



навчання технології, методи  

проблемного 

навчання, 

формувати вміння в 

учнів вирішувати 

проблеми. 

презентації 

2/2 Технології формування 

творчої особистості 

Знати основні 

поняття, методи, 

прийоми  технологій 

формування творчої 

особистості; уміти їх 

реалізовувати. 

Питання 

2/2 Технології формування 

критичного мислення 

Знати основні 

поняття, методи, 

прийоми  технологій 

формування 

критичного 

мислення; уміти  їх 

реалізовувати. 

Питання 

0/2 Технології формування 

інформаційно-комунікаційної 

компетентності  

Знати основні 

поняття й 

класифікації 

інформаційних 

технологій. 

Питання 

2/2 Медіаосвітні технології Знати основні 

поняття й 

класифікації медіа, 

медіаосвіти; уміти їх 

реалізовувати. 

Питання 

2/2 Технології формування 

вміння вчитися. 

Знати поширені 

технології вміння 

вчитися у 

початковій школі, 

зокрема авторську 

технологію 

В. Сухомлинського. 

Визначати стратегії 

саморозвитку та 

самовдосконалення; 

опанувати 

технологію 

професійно-

педагогічного 

саморозвитку, 

стимулювати 

професійне 

самовиховання та 

прагнення бути 

успішним у 

професійній 

діяльності. 

Питання, 

кейси 

2/2 Технології формування Знати та Питання, 



соціальних і громадянських 

компентностей 

реалізовувати у 

практичній 

діяльності 

інноваційні 

технології, що 

забезпечують участь 

у демократичних 

процесах 

громадянського 

суспільства, 

адаптацію до 

сучасного ринку 

праці. 

кейси,  

проєкти 
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навчально-виховному процесі початкової школи (1991-2016).  Людинознавчі 

студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Серія Педагогіка.  Дрогобич : Видавничий 

відділ ДДПУ імені Івана Франка. Вип. 4 (36). 2017. С. 301–312. 
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в процесі реалізації медіаосвіти. Педагогічний альманах : збірник наукових 

праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. Херсон : КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти»,  2017. Випуск 33. С. 18-24.  

 

Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(до 20% від максимальної оцінки). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних 

робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf


Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином:  

 

Види оцінювання 

 

% від остаточної оцінки 

Змістовий модуль 1. Усне 

опитування, виготовлення 

презентації 

 

25 

Змістовий модуль 2. Усне 

опитування, виготовлення 

презентацій, кейсів, виконання вправ 

ІНДЗ 

35 

 

 

20 

Підсумкове оцінювання 20 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка ECTS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно. 

В 85-89 добре. 

С 75-84 добре. 

D 65-74 задов. 

Е 60-64 задов. 

FX 35-59 

не задовільно з 

можливістю 

повторного складання 

F 1-34 

не задов. з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

курсу 

 

 

 

 


