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Опис дисципліни 

 
У навчальному курсі «Інновації в змісті початкової освіти» розкрито 

основні засади інноваційної діяльності в освіті, інноваційні підходи в 
управлінні загальноосвітніми навчальними закладами, у вихованні молодших 
школярів; вдосконаленні змісту освіти, виборі форм, методів навчання, 
способів оцінювання навчальних досягнень учнів, вдосконаленні засобів 
навчання. 

 
 

Навчальний контент 
 
Години 
лекц./сем. 

Теми Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1 
Інновації у навчанні молодших школярів 

2,2 
Тема 1. Загальні засади 
інноваційної діяльності 
в освіті 
 

Сутність основних понять 
інноваційної діяльності в 
освіті, нормативні 
документи з цих питань. 

Питання, 
практичне 
завдання 

2/2 
Тема 2. Інновації у 
змісті навчання учнів 
початкової  школи 
 

Знати основні інноваційні 
підходи в змісті 
початкової освіти. 

Тести, 
презентації,  
кейси 
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4/4 Тема 3. Інноваційні 
підходи до 
використання методів 
навчання 
 

Знати різні інноваційні 
підходи у використанні 
методів навчання в 
початковій школі. 

Питання, 
практичне 
завдання 

2/4 Тема 4. Вдосконалення 
форм організації 
навчання 
 

Знати різні інноваційні 
форми організації 
навчального процесу в 
початковій школі. 

Питання, 
відеозаписи  
 

2/2 Тема 5. Інноваційні 
підходи у системі 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів 
початкової школи 
 

Знати нові підходи в 
оцінюванні результатів 
навчальної діяльності 
учнів початкової школи. 

Питання, 
творчі 
завдання 

2/0 Тема 6. Нова 
Українська школа: 
основні особливості 
функціонування 

 

Знати основні 
концептуальні підходи в 
реформуванні початкової 
школи в Україні. 

Презентації, 
питання 

 
Змістовий модуль 2 

Інновації у вихованні молодших школярів та засобах організації 
навчально-виховного процесу 

 
2/2 Тема 7. Інноваційні 

підходи у системі 
виховання молодших 
школярів 

Знати основні інновації у 
змісті і формах організації 
виховної роботи з 
молодшими школярами. 

ІНДЗ, 
питання, 
моделювання 
навчальних 
занять 

2/4 Тема 8. Інноваційні 
засоби навчання та 
виховання учнів  
початкової школи 

 

Знати нові інноваційні 
можливості у 
використанні різних 
технічних та 
мультимедійних засобів 
навчання в початковій 
школі. 

ІНДЗ, 
практичні 
завдання 

 
 

 
 
 



 
 
 

Формування програмних компетентностей 
 

Індекс в 
матриці ОНП 

Програмні компетентності 

ПРН –2 Знати структуру педагогічної інноватики; 
нормативно-правове забезпечення інноваційної 
діяльності; джерела інноваційного розвитку. 

 

ПРН –3 Знати методологічні основи та змістові 
компоненти авторських програм педагогів-
новаторів; основні положення програми «Крок за 
кроком». 

 

ПРН–8 Знати інноваційні підходи до використання 
методів навчання в досвіді роботи педагогів-
новаторів; інтерактивні методи навчання в 
початковій школі; методи навчання в Українській 
школі ейдетики; особливості використання 
навчальних проектів у початковій школі; 
нестандартні форми організації навчання в 
початкових класах; інноваційні підходи в системі 
оцінювання навчальних досягнень молодших 
школярів; особливості використання комп’ютерно-
інноваційних технологій у початковій школі; 
нетрадиційні форми виховної роботи з молодшими 
школярами. 

ПРН – 17  Вміти аналізувати основні компоненти 
авторських програм, методологічні основи 
авторських шкіл; використовувати інноваційні 
методи навчання при плануванні конспекту уроку; 
складати різні види диференційованих завдань; 
аналізувати способи оцінювання навчальних 
досягнень молодших школярів; 
використовувати можливості інформаційно-
комп’ютерних технологій при складанні конспекту 
уроку; аналізувати план виховної роботи з учнями 
початкової школи. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються меншою кількістю 
балів (75% від можливої максимальної кількості балів за певний вид 
діяльності балів). Перескладання модулів відбувається за наявності поважних 
причин.    

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 
контрольних робіт заборонені.  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання. За об’єктивних причин  навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

Модуль 1 (теми 1-6)  усне опитування, 
контрольна робота 

60 

Модуль 2 (теми 7-8) усне опитування, 
контрольна робота 

30 

ІНДЗ (практичне завдання) (теми 1-8)  10 
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