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Опис дисципліни 

 
У навчальному курсі «Організація навчально-виховного процесу в 

початковій школі сільської місцевості» розкрито основні питання нормативно-
правового та організаційного забезпечення діяльності початкової школи 
сільської місцевості: типи початкових шкіл, комплектування класів, складання 
розкладу занять, організація індивідуального навчання учнів, планування 
роботи та ведення документації. 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.  

 
Навчальний контент 

 
Години 
лекц./сем. 

Теми Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1 
Науково-педагогічні засади функціонування сільської початкової 

школи  
 

4/4 Тема 1. Нормативно-
правове та 
організаційне 
забезпечення 
діяльності початкової 
школи  

Розуміти сутність поняття 
«початкова школа 
сільської місцевості», 
знати типи початкових 
шкіл сільської місцевості, 
особливості планування 

Питання, есе, 
практичне 
завдання 
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 роботи початкової школи 
сільської місцевості, вміти 
організовувати 
індивідуальне навчання 
учнів в умовах малої 
наповнюваності. 

4/8 Тема 2. Вдосконалення 
педагогічної 
майстерності вчителів 
початкової школи 
сільської місцевості 
 

Знати форми методичної 
роботи в школі, форми 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівниів, 
особливості проведення 
атестації і сертифікації 
вчителів початкових шкіл 
сільської місцевості, 
організації зовнішньої і 
внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти, 
вивчення і впровадження 
передового педагогічного 
досвіду і досягнень 
педагогічної науки. 

Тести, 
презентації,  
кейси 

 
Змістовий модуль 2 

Освітній процес у початковій школі сільської місцевості: особливості 
організації, навчально-методичне забезпечення 

 
 

4/8     
Тема 3. Методика 
проведення та 
навчально-методичне 
забезпечення уроку в 
початковій школі 
сільської місцевості 
 

Знати структуру та 
методику проведення уроку 
в класі-комплекті, вміти 
організовувати навчальні 
заняття в умовах різних 
типів початкових шкіл,  
 

ІНДЗ, 
питання, 
моделювання 
навчальних 
занять 
 

4/6 Тема 4. 
Індивідуалізація 
освітнього процесу в 
початковій школі 
сільської місцевості 
 

Знати методику 
індивідуалізації 
навчальної роботи на 
уроці в малочисельному 
класі та класі-комплекті, 
способи диференціації 
навчальних завдань, 
роботу з обдарованим 
учнями і учнями, яким 
важко вчитися. 

ІНДЗ, 
практичні 
завдання 



4/4 Тема 5. Зміст та форми 
організації виховної 
роботи з учнями в 
початковій школі 
сільської місцевості 
 

Знати форми організації 
виховної роботи в 
початковій школі сільської 
місцевості, вміти 
планувати виховну роботу 
з різновіковим колективом 
учнів, організовувати 
виховну роботу з учнями в 
різних типах початкових 
шкіл. 

ІНДЗ, 
питання 
 

 
 

Формування програмних компетентностей 
 

Індекс в 
матриці ОНП 

Програмні компетентності 

ПРН 37 Розуміти сутність поняття «початкова школа 
сільської місцевості», знати типи початкових шкіл 
сільської місцевості, форми підвищення 
кваліфікації для вчителів початкових класів 
сільської місцевості;  особливості зовнішньої і 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
 

ПРН 38 Вміти організовувати навчальні заняття в умовах 
різних типів початкових шкіл. 
 

ПРН 39 Вміти організовувати виховну та позакласну 
роботу в різних типах початкових шкіл сільської 
місцевості. 
 

ПРН 40 Вміти складати навчальний план для організації 
індивідуального  навчання. 
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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.  

 
Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/63131/
http://sqe.gov.ua/images/category/%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82/nakaz.docx
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/16-04-2019/23-04-2019/716-nakaz-mon-vid-09012019-17-pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-instytutsiinoho-audytu-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/16-04-2019/23-04-2019/716-nakaz-mon-vid-09012019-17-pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-instytutsiinoho-audytu-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity
http://sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/16-04-2019/23-04-2019/716-nakaz-mon-vid-09012019-17-pro-zatverdzhennia-poriadku-provedennia-instytutsiinoho-audytu-zakladiv-zahalnoi-serednoi-osvity


Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

Модуль 1 (теми 1-2)  усне опитування, 
котрольна робота 

45 

Модуль 2 (теми 3-5) усне опитування, 
контрольна робота 

35 

Практичне завдання (теми 1-5)  20 
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