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Опис дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Освітні технології навчання мовно-

літературної освітньої галузі в початковій школі» є формування в майбутніх учителів 

початкової школи умінь та навичок орієнтуватися в концептуальних положеннях 

інноваційних педагогічних технологій, компетентнісно-діяльнісного підходу Нової 

української школи (НУШ), розвиток готовності до впровадження сучасних 

технологій у практику початкової школи, зокрема під час проведення уроків з 

української мови та літературного читання. 

 

Навчальний контент 

Години 

(лек. / 

пр.) 

Назви тем Результати навчання Завдання 

2 / 2 Тема 1.  

Навчальні 

технології в 

початковій 

школі. 

«Веселкова» 

педагогічна 

технологія. 

 

Знати та трактувати поняття 

«технологія», «педагогічна 

технологія», «технологізація 

навчального процесу», 

«інноваційні технології». 

Визначати концептуальні 

положення «Веселкової» 

технології. Пояснювати принципи 

«Веселкової» педагогічної 

технології. Знати структуру й 

напрями діяльності «Веселкової» 

Тести, 

проблемні 

завдання, 

презентації,  

обговорення 
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школи. Знати особливості 

методика навчання грамоти з 

використанням «Веселкової» 

технології; навчання письма з 

використанням «Веселкової» 

технології. 

– / 2 Тема 2. 

Авторські 

педагогічні 

технології 

 

Знати сутність технології 

Дж. Родарі. Аналізувати технології 

раннього розвитку Глена Домана 

та Миколи Зайцева. 

Обговорення, 

презентації, 

групова 

робота 

2 / 2 Тема 3. 

Інноваційні 

технології 

навчання в 

початковій школі 

 

Знати та аналізувати особистісно 

орієнтовану технологію. Володіти 

засобами інформаційної 

технології. Знати особливості 

ігрової технології. Аналізувати 

технології ситуативного 

моделювання. Знати основи 

проєктної технології, види 

проєктів (за Є. Полатом). 

Тести, 

проблемні 

завдання, 

групова 

робота,  

кейс-метод 

 

2 / 2 Тема 4. 

Інтерактивні 

технології 

кооперативного 

навчання 

 

Уміти застосувати «роботу в 

парах», «ротаційні (змінні) 

трійки», «два – чотири – всі 

разом», «карусель», «роботу в 

малих групах», «акваріум». 

 

Тести, 

проблемні 

завдання, 

вправи,  

презентації, 

дискусія 

2 / 2 Тема 5. 

Інтерактивні 

технології 

колективно-

групового 

навчання 

Уміти застосувати «мікрофон», 

«мозковий штурм», «навчаючи – 

вчуся», «ажурну пилку», 

«незакінчені речення», «дерево 

вирішень». 

 

Презентації, 

групові 

завдання, 

кейс-метод 

2 / 2 Тема 6. 

Інтерактивні 

технології 

опрацювання 

дискусійних 

питань 

Уміти застосувати метод «Прес», 

«обери позицію», «зміни 

позицію», «безперервна шкала 

думок», «дискусія в стилі 

телевізійного ток-шоу», «дебати». 

 

Тести, 

питання, 

групові 

завдання 

– / 2 Тема 7.  

Етапи уроку із 

застосуванням 

інтерактивних 

технологій 

 

Знати структуру інтерактивного 

уроку (мотивація; оголошення, 

представлення теми та очікування 

навчальних результатів; надання 

необхідної інформації; 

інтерактивна вправа як центральна 

частина заняття, рефлексія 

Питання, 

групова 

робота, 

проблемні 

завдання 
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(підбиття підсумків), оцінювання 

результатів уроку). 

2 / 4 Тема 8.  

Загальні 

положення НУШ 

 

Аналізувати компетентнісний 

підхід. Знати ключові 

компетентності НУШ. Знати зміст 

мовно-літературної освітньої 

галузі. Аналізувати сутність 

педагогіки партнерства. Розрізняти 

інтеграцію та інтегроване 

навчання.  

Тести, 

проблемні 

завдання, 

презентації 

2 / 4 Тема 9. 

Технології 

навчання в 

контексті 

компетентнісно-

діяльнісного 

підходу 

 

Уміти застосувати в структурі 

уроку «Щоденні 5». Знати зміст 

технології «Читання і письмо для 

розвитку критичного мислення». 

Володіти стратегіями розвитку 

критичного мислення («Мозкова 

атака», «Асоціативний кущ», 

«Кубування», «Кероване читання з 

передбаченням», «Дискусія», 

«Порушена послідовність», 

«Взаємні запитання», «Джигсоу-1 

(Мозаїка)», «Письмо в малюнках», 

«Доповідач-респондент», «РАФТ», 

«Вільне письмо», «Читання з 

позначками» та ін.). Знати зміст 

технології «сторітелінг». 

Тести, 

інтерактивна 

робота, 

проблемні 

ситуації, 

презентації 

 

Формування програмних компетентностей 

Індекс в 

матриці 

ОП 

Програмні компетентності 

ЗК 2 Загальна компетентність. Цінування і повага різноманітності та 

мультикультурності. Здійснювати професійну діяльність за  

принципами толерантності, безоціночності іншої особистості; 

вирішувати конфліктні ситуації і надавати підтримку в нових,  

проблемних і кризових ситуаціях. 

3К 3 Загальна компетентність. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями. Мати потребу вдосконалювати і розвивати свій 

інтелектуальний і загальнокультурний рівень; самостійно набувати і 

використовувати нові знання і уміння. 

3К 4 Загальна компетентність. Здатність генерувати нові ідеї. Бути готовим 

проявляти ініціативу і приймати доцільні та відповідальні рішення в  
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проблемних ситуаціях; діяти в нестандартних ситуаціях і нести 

соціальну й етичну відповідальність за прийняті рішення. 

ЗК 5 Загальна компетентність. Здатність працювати в команді. Вміння 

ставити актуальні завдання, спрямовувати свої зусилля на досягнення 

цілей, вмотивовувати всіх суб’єктів соціальної взаємодії на їх 

розв’язання; будувати свою діяльність відповідно до моральних,  

духовних, етичних і правових норм, працюючи в команді. Володіти 

навичками самоорганізації і саморегуляції. 

ФК 1 Фахова компетентність спеціальності. Дослідницька – здатність 

використовувати форми, методи, технології та враховувати принципи 

науково педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та 

прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі початкової 

освіти та підвищення професійної майстерності вчителя, менеджера. 

ФК 2 Фахова компетентність спеціальності. Проєктувальна – здатність і 

готовність проєктувати та застосовувати сучасні педагогічні технології 

забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей 

молодшого шкільного віку, аналізувати та оцінювати різноманітні 

психолого-педагогічні, методичні фактори, передбачати можливі 

наслідки їх застосування. 

ФК 4 

 

Фахова компетентність спеціальності. Предметна – здатність і 

готовність застосовувати сучасні методи, технології, прийоми, засоби 

навчання і виховання у сфері початкової освіти, опираючись на знання 

з психолого-педагогічних дисциплін, предметних методик. 

ФК 7 Фахова компетентність спеціальності. Продуктивна – здатність 

працювати, отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати 

за них. 

ФК 8 Фахова компетентність спеціальності. Автономізаційна – здатність до 

саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, 

конкурентоспроможність. 

 

Джерела вивчення курсу 
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С. 7–21. 

2. Бульбак О.А. Особистісно орієнтоване начання дітей молодшого шкільного 

віку. Початкове навчання та виховання. 2007. № 31 (143). С. 2–6. 

3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід : дидактичний аспект. 

Харків: Скорпіон, 2000. 120 с. 

4. Волковська Т., Коляда Т., Овчаренко Л. Особистісно зорієнтоване навчання. 

Сучасні педагогічні технології : навч.-медод. посібник. Ч.1. Ніжин, 2006. С. 65–

66. 
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Journal of Education Culture and Society . 2022. №13 (1). Pp. 239–255. 

https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1391 

 

Допоміжні 

1. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі. Київ : Освіта, 

2006. 268 с. 

2. Ващенко Л.М. Методика оцінювання інноваційних змін в освіті. Соц. 

педагогіка. 2006. №1. С. 20–23. 

3. Дичківська І.М. Розвивати інтелектуальну обдарованість. Палітра педагога. 

2004. №2. С. 7–10. 

4. Іонова О.М. Зміст вальдорфської освіти – засіб розвитку особистості учня. 

Рідна школа. – 1999. № 7–8. С. 37–40. 

5. Савченко О.Я. Учні – співавтори уроку / Савченко О.Я. Урок у початкових 

класах. Київ, 1993. С. 131–140. 

Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. Онлайн-курс для учителів початкової школи. URL: https://courses.ed-

era.com/courses/course-v1:MON-EDERA-OSVITORIA+ST101+st101/info 

https://www.mdpi.com/journal/education
https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/higher_education_quality_assurance
https://www.mdpi.com/journal/education/special_issues/higher_education_quality_assurance
https://jecs.pl/index.php/jecs/article/view/1391


7  

2. Освітні технології навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій 

школі (Програмний комплекс Moodle ТНПУ ім. В. Гнатюка). URL: 

http://elr.tnpu.edu.ua/  

 
 

Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здано з порушенням 

термінів без поважних причин, буде оцінено на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модуля відбувається 

із дозволу деканату за наявності поважних причин.  

 Політика щодо академічної доброчесності. Письмові роботи викладач 

перевіряє на наявність плагіату і допускає до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. 

 Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом освітнього процесу. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування, участь в представленні соціального проєкту) навчання може 

відбуватися в онлайн-формі за погодженням із керівником курсу. 

 

 

Оцінювання 

Критерії оцінювання на практичних заняттях 

За роботу на практичному занятті студент може отримати 12 балів 

Рівень засвоєння 

програмового 

матеріалу 

Бали Критерії оцінювання 

Початковий 

(незадовільно) 

 

 

 

1–3 бали 

 

 

 

 

Студент засвоїв теоретичний матеріал 

фрагментарно, поверхово. Допускає помилки під 

час практичного виконання завдань, пов’язаних із 

теоретичними засадами курсу; не може чітко та в 

повному обсязі визначити особливості технологій; 

не вміє застосувати технології відповідно до теми 

та мети уроку тощо. 

 

Середній 

(задовільно, 

посередньо) 

 

 

4–6 балів 

 

 

 

Студент засвоїв вибірково фрагменти 

теоретичних знань, частково їх використовує під 

час виконання практичних завдань; але не вміє їх 

застосувати в роботі над побудовою уроку; 

визначає ознаки певної технології лише частково. 

Знає зміст певної технології, однак не може в 

повному обсязі назвати усі її складники. 
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Достатній 

(добре, дуже 

добре) 

 

 

 

 

7–9 балів 

 

 

 

 

 

Студент добре володіє програмовим матеріалом: 

теоретичними засадами інноваційних технологій, 

методично грамотно уміє застосувати педагогічну 

технологію відповідно до теми та мети уроку. 

Однак допускає незначні помилки, зокрема в 

описі одного із етапів застосування технології, не 

називає одного із етапів технології. 

 

Високий 

(відмінно) 

10–12 балів Студент володіє глибокими й міцними знаннями 

програмового матеріалу: правильно описує 

організацію роботи під час застосування 

запропонованої технології, методично грамотно 

наводить приклади.  

 

 

Критерії оцінювання ІНДЗ 

максимальна кількість балів – 12: 

1) технічне та художньо-естетичне оформлення лепбуку – 4 бали, 

2) підбір завдань відповідно до програмових вимог початкової освіти – 4 бали, 

3) відповідність дібраних технологій дидактичному завданню – 4 бали. 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 

 

 

Підсумковий 

тест  

(екзамен) 

Сума 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий  

модуль 3 

12  

балів 

40  

балів 

100 

балів 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

12 балів 24 балів 12 балів 

У 1 змістовому модулі заплановано одну 

контрольну роботу, у 2 – дві контрольні роботи, 

у 3 – одна контрольна робота. 

Кожна контрольна робота оцінюється 12 

балами. 
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