І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальним планом підготовки бакалаврів напряму підготовки «Початкова освіта»
(заочна форма навчання) передбачено проведення державної атестації у формі комплексного
екзамену з педагогіки та психології. Професійна підготовка бакалавра передбачає надати
студентам педагогічного факультету глибокі знання з таких дисциплін: загальні основи
педагогіки, історія педагогіки, вступ до спеціальності, дидактика, організація і управління в
початковій школі, теорія виховання, основи науково-педагогічних досліджень, психологія
загальна та вікова, педагогічна та основи психодіагностики. Випускники повинні виявити знання
основних положень нормативно-правових та методичних документів початкової освіти, ключових
понять з основних фахових дисциплін.
ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
За всіх часів професія вчителя була дуже важливою. Завдяки педагогічній діяльності не
переривається зв'язок поколінь. Без неї складно уявити розвиток суспільства чи окремої людини.
Таким чином, педагогічна діяльність є особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на
передавання новим поколінням накопичених людством досвіду і культури, створення умов для їх
особистісного розвитку. Отже, праця педагога – одна з найважливіших. Тому, людина, яка прагне
стати вчителем, повинна чітко усвідомити, які вимоги перед нею постануть і не лише набувати
професійних знань, а й виховувати власний характер, інтелектуально і емоційно розвиватись.
Даний курс дозволяє отримати студентам перші уявлення про свою майбутню професію,
покликаний озброїти їх вміннями і навичками навчальної праці у вищому навчальному закладі,
зокрема самостійної і наполегливої роботи над собою.
Мета даного курсу – дати можливість студентам увійти у коло проблем, які відносяться до
попереднього знайомства з своєю майбутньою професією вчителя початкових класів.
Вивчення дисципліни зумовлено:
- формуванням у студентів загального уявлення про структуру, зміст, характер і специфіку їх
майбутньої професійної діяльності;
- знайомство із змістом і основними формами навчання у вищому педагогічному
навчальному закладі;
- розкриття місця педагогічної практики студентів у їх професійній підготовці, шляхів
формування культури педагогічного спілкування;
- формування особистості майбутнього вчителя, розвиток його культури та ерудиції.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен знати:
- законодавчо – нормативні документи про організацію навчального процесу у вищих
педагогічних навчальних закладах;
- сутність і соціальну цінність праці вчителя;
- наукові основи професійної діяльності педагога;
- етапи підготовки вчителя у вузі;
- сутність і стилі педагогічного спілкування;
- особливості змісту і організації педагогічної практики.
Випускник повинен вміти:
- використовувати набуті теоретичні знання в процесі лекційних, семінарських та
практичних занять;
- володіти культурою навчальної праці;
- самостійно формувати у себе професійні якості вчителя, займатись самоосвітою і
самовихованням;
- обирати педагогічно доцільні форми і зміст педагогічного спілкування;
- володіти необхідним рівнем організаторських і комунікативних здібностей;
- формувати, удосконалювати у себе педагогічну спрямованість, здатність до творчої праці.
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Предметом вивчення навчальної дисципліни є з‘ясування проблем розвитку особистості та
їх значення для виховання; вивчення логіки та методів здійснення наукових досліджень у
педагогіці, закономірностей та зв‘язків, вікових та психологічних особливостей дітей різного

вікового періоду, принципів, форм і методів навчання і виховання, вивчення сутності процесу
виховання, об‘єктивних закономірностей, істотних та необхідних зв‘язків, причинно-наслідкових
залежностей та організації виховного процесу.
Метою викладання навчальної дисципліни “Основи педагогіки‖ є оволодіння студентами
знаннями про суть і структуру педагогічного процесу, особливості, закономірності та принципи,
методи і форми його організації.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи педагогіки‖ є засвоєння суті та
змісту педагогіки, її структурних складових, джерел вивчення; усвідомити закономірності і
рушійні сили розвитку особистості, взаємозумовленість процесів виховання і розвитку; розвиток у
майбутніх вчителів педагогічного мислення, здатність до аналітичного осмислення педагогічної
дійсності; уміння приймати найбільш вдалі рішення у відповідності до педагогічних
закономірностей, принципів виховання і навчання. Вивчення навчального курсу дасть можливість
студентам, розширити коло знань про особливості навчання та виховання. У процесі вивчення
зазначеної навчальної дисципліни студенти оволодівають знаннями уміннями й навичками, які
складуть базу подальшої професійної підготовки.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні оволодіти знаннями:
 сучасних нормативних, законодавчих документів щодо розвитку та вдосконалення
педагогічної освіти в Україні;
 методів науково-педагогічних досліджень;
 тенденцій оновлення освіти та навчально-виховного процесу школи;
 сутності і закономірностей розвитку особистості, анатомо-фізіологічних,
психологічних та вікових особливостей учнів;
 провідних категорій педагогіки, усвідомлення їх зв‘язку з іншими науками;
 суті процесу виховання, форм та методів його організації;
 мети і завдань виховання в сучасній школі;
 провідних напрямків виховання та шляхів їх реалізації.
вміннями :
 планувати педагогічну діяльність на майбутнє, усвідомлювати мету і конкретизувати
її у завданнях;
 здійснювати навчання і виховання учнів відповідно до педагогічних
закономірностей і принципів;
 чітко визначити зміст, основні форми та методи навчально-виховної роботи;
 використовувати розмаїття форм і методів виховних впливів на вихованців у
залежності від педагогічних ситуацій;
 вивчати дитячий колектив, впливати на його формування;
 впливати на діяльність і поведінку дітей засобами заохочення та покарання;
 аналізувати отримані результати і визначати наступні заходи;
 самокритично ставитися до певних здобутків і недоліків, вживати заходи щодо їх
усунення;
 постійно підвищувати свою педагогічну культуру, розвивати педагогічне мислення;
 використовувати досягнення педагогічної науки і практики у своїй діяльності;
 працювати творчо, нетрадиційно;
 вести педагогічні дослідження, результати яких брати до уваги у вчительській праці;

налагоджувати спільну роботу школи, батьків, громадськості з метою підвищення їх
ролі у вихованні учнів.
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Метою викладання навчальної дисципліни “Організація та управління в початковій
школі‖ є ознайомити студентів із науковими основами управління закладами освіти, організацією
методичної роботи в школі, з питаннями внутрішньошкільного керівництва і контролю у
загальноосвітніх навчальних закладах.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення особливостей управління
загальноосвітнім навчально-виховним закладом, наукових основ організації праці в ньому,
організації методичної роботи, внутрішнього шкільного керівництва і контролю, вивченням,

узагальненням та впровадженням передового педагогічного досвіду, навчально-матеріальної бази
школи та веденням необхідної документації.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація і управління в початковій
школі” є вивчення організаційно-педагогічних основ роботи школи як навчально-виховного
закладу, змісту і методів внутрішньошкільного керівництва, методів та принципів управління
ЗОШ, ознайомлення з функціями і стилем діяльності керівників школи та його заступників і
системою вивчення якості знань, вмінь і навичок учнів, організацією та здійсненням атестації
педагогічних працівників, вивчення та узагальненням передового педагогічного досвіду.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: принципи, методи і функції управління загальноосвітнім навчально-виховним
закладом; форми методичної роботи з вчителями; як планувати і вести облік роботи
загальноосвітнього навчально-виховного закладу; зміст, види і методи внутрішньошкільного
контролю; особливості організації та проведення інспектування шкіл; основи науковоорганізаційної праці в загальноосвітньому навчально-виховному закладі.
вміти: володіти методами та принципами управління школою, складати річний план роботи
загальноосвітнього навчально-виховного закладу, план-календар, поурочні, план виховної роботи,
вести особову справу учнів, класний журнал тощо; вивчати передовий педагогічний досвід;
готувати матеріали для внутрішньошкільного контролю.
ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Навчальна дисципліна "Основи педагогічних досліджень" належить до нормативних у
підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Бакалавр" спеціальності "Початкова
освіта" і спрямована на опанування студентами знань, умінь і навичок у галузі науковопедагогічної дослідницької діяльності.
Предметом навчальної дисципліни "Основи педагогічних досліджень" є вивчення нових
досягнень сучасної педагогічної науки щодо організації науково-педагогічних досліджень, вміння
їх аналізувати, узагальнювати і в подальшому використовувати у практичні діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни "Основи педагогічних досліджень" є :
– ознайомлення студентів з основними категоріями наукових досліджень у педагогіці;
– сформувати вміння здійснювати пошук необхідної наукової та науково-методичної
літератури для успішного здійснення науково-педагогічних досліджень;
– ознайомити студентів з провідними методами науково-педагогічних досліджень,
методикою їх проведення;
– навчити правильно, грамотно оформляти отримані результати пошукової роботи.
Основними завданнями вивчення дисципліни "Основи педагогічних досліджень є:
– ознайомити студентів з основними напрямками наукових досліджень у педагогіці: навчити
розпізнавати педагогічні процеси, явища, проблеми;
– ознайомити з категоріальним апаратом навчальної дисципліни;
– користуватися методами та засобами наукового інформаційного пошуку;
– сформувати у студентів необхідні навички та вміння науково-педагогічних досліджень,
обробки, оформлення та презентації результатів виконаної дослідницької роботи;
– сприяти залученню студентів до постійного творчого пошуку, а також прагненні
впроваджувати результати пошукової роботи під час практики, у подальшій практичній
діяльності.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– сучасних нормативних законодавчих документів щодо розвитку та вдосконалення
педагогічної освіти в Україні;
– методології наукових досліджень у педагогіці, її специфіці;
– провідних методів науково-педагогічних досліджень та вміння їх використовувати у
практичній діяльності;
–
методики проведення наукових досліджень у початковій школі, дошкільних
закладах;основ нових підходів до проведення, оформлення та представлення результатів
науково-пошукової діяльності.
вміти:

–

– застосовувати положення нових документів про освіту, школу України (стосовно
здійснення науково-пошукової діяльності у початковій школі);
– аналізувати теоретичний доробок, критично підходити до його осмислення;
– реалізовувати сучасні підходи щодо здійснення науково-пошукової роботи у початковій
школі та дошкільних закладах;
– вибирати необхідні методи для здійснення пошукової діяльності та знати методику
застосування окремих методів у педагогічних дослідженнях;
– узагальнювати, відбирати нові наукові факти, дані, вміло аналізувати їх, подавати та
систематизувати, правильно оформляти результати досліджень;
аналізувати, виокремлювати головне у роботі вчителів початкових класів, творчо
застосовувати його у своїй практичній діяльності.
ДИДАКТИКА
Навчальна дисципліна ―Дидактика‖ для студентів факультету, які готуються до
вчительської діяльності, зокрема за спеціальністю ―Початкова освіта‖, належить до числа
профілюючих і становить важливу складову частину обраної ними спеціальності.
―Дидактика‖ розвиває ідею виховання особистості учня, формування його як громадянина.
Ця ідея розкривається через основні положення теорії навчання. Зокрема, через категорії
―навчання‖, ―освіта‖, ―викладання‖, ―учіння‖, ―знання‖, ―навички‖, ―уміння‖, ―здібності‖,
―пізнавальна активність‖, ―пізнавальна самостійність‖ учнів, їх ―самоосвіта‖, ―самоконтроль‖,
‖зміст‖, ―процес‖, ―методи‖ і ―форми організації‖ навчання, ―домашня робота учнів‖, ―закони‖ і
―закономірності‖, ―принципи‖ і ―правила‖ навчання. Система підготовки вчителів початкових
класів в університеті повинна реагувати на нові запити життя до освіти і виховання школярів.
Важливе місце в цій підготовці належить дидактиці.
Курс дидактики є загальнотеоретичною і професійно-педагогічною базою для засвоєння
методик викладання окремих навчальних предметів, що належать до числа дисциплін за
спеціалізацією, проведення педагогічної практики.
Мета курсу: забезпечити на сучасному рівні професійних вимог підготовку педагогів, які
володіють основними теоретичними знаннями та практичними вміннями і навичками,
необхідними для використання цих знань в майбутній професійній діяльності учителя початкових
класів.
Завдання курсу :
– поступове введення студентів у педагогічний смисл обраної ними спеціальності – ―вчитель
початкових класів‖;
– формування професійних вмінь і навичок, розвиток творчих здібностей майбутніх педагогів на
основі засвоєння ними знань теоретичного курсу, які необхідні для ефективного включення в
організацію навчального процесу в школі;
– вивчення студентами теоретичних основ педагогіки, зокрема теорії навчання і освіти
(дидактики).
Студенти повинні знати:
- суть, завдання і шляхи реалізації процесу навчання в школі;
- психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів;
- основні функції, види навчання;
- основні категорії дидактики.
Студенти повинні вміти:
- творчо застосовувати на практиці методи і засоби навчання, обирати форми організації
навчання;
- уміти вибирати в кожному конкретному випадку оптимальний варіант побудови
навчально-виховного процесу, який забезпечує найбільш ефективне вирішення
поставлених завдань;
- орієнтуватися у постійно змінюваному потоці актуальних проблем сучасної дидактики;
оперувати основними категоріями дидактики у процесі подальшого вивчення педагогічних
дисциплін, в майбутній професійній діяльності.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Програма навчальної дисципліни “Теорія та методика виховання” складена відповідно до
освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму ―Початкова освіта‖
Предметом вивчення навчальної дисципліни ―Теорія та методика виховання‖ є
взаємопов‘язана діяльність вихователя і вихованця, спрямована на розвиток і вдосконалення
особистісних якостей особистості дитини. Навчальна дисципліна досліджує такі проблеми:
 сутність та зміст процесу виховання,
 принципи, методи і форми організації процесу виховання,
 виховання особистості в колективі.
Метою викладання навчальної дисципліни є забезпечення на сучасному рівні засвоєння
студентами теоретичних знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для організації виховної
роботи в початковій школі.
Основні завдання вивчення дисципліни ”Теорія та методика виховання‖: розкрити
сутність національного виховання як цілісної системи, його науково-методологічні засади;
висвітлити зміст, методи, форми, технологію організації виховної діяльності.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– мету, завдання, принципи виховання;
– форми, методи, прийоми організації виховного процесу;
– зміст процесу виховання;
– методичні основи виховання учнівського колективу;
– основні напрямки і форми організації позакласної і позашкільної роботи;
вміти :
– визначати мету виховання; конкретні завдання виховного впливу, виходячи із загальної
мети національного виховання і рівня вихованості особистості;
– використовувати сучасні методи і прийоми, форми організації виховного процесу;
– здійснювати педагогічне керівництво процесом формування колективу;
–
використовувати у виховній роботі духовні надбання українського народу, традиції
народної педагогіки, передовий педагогічний досвід.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Програма навчальної дисципліни “Історія педагогіки” складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра напряму ―Початкова освіта‖
Предметом вивчення навчальної дисципліни ―Історія педагогіки‖ є загальний хід розвитку
теорії і практики виховання і навчання, що зумовлюється соціально-економічною структурою
суспільства, рівнем наукового знання в кожну з історичних епох.
Навчальна дисципліна досліджує такі проблеми:
 історичні закономірності розвитку теорії і практики навчання і виховання;
 педагогічна діяльність і погляди видатних українських та світових освітніх діячів;
 загальні засади дошкільної освіти та шкільництва.
Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з розвитком світової
педагогічної думки і шкільної практики, боротьби прогресивних і реакційних тенденцій в
розвитку педагогічної думки; педагогічними поглядами і діяльністю видатних українських
просвітителів, освітніх діячів; гуманістичними, демократичними засадами розвитку національної
школи і педагогіки в добу Української Народної Республіки, гетьманату, Директорії.
Основні завдання вивчення дисципліни “Історія педагогіки”: ознайомити з провідними
історичними закономірностями розвитку теорії і практики виховання; висвітлити стан і розвиток
навчання і виховання, виховних закладів, педагогічних теорій різних країн світу та України на
окремих етапах розвитку людства; висвітлити погляди окремих мислителів і педагогів, з
максимальною чіткістю виділити те прогресивне, що сприяло розвитку педагогічної науки.
Згідно вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
– національні освітні традиції різних народів світу,
– педагогічні погляди видатних педагогів, просвітителів минулого;

– особливості організації дошкільної, шкільної та вищої освіти в зарубіжних країнах та
Україні;
вміти :
– бачити зв‘язок історії педагогіки з матеріальною і духовною культурою людства;
– на основі аналізу конкретно-історичних педагогічних явищ і фактів усвідомлювати
розвиток теорії і практики виховання та освіти;
– обґрунтовувати закономірності процесу розвитку освіти та педагогічних ідей в світі й
Україні.
ПСИХОЛОГІЯ
Програма навчальної дисципліни ―Психологія загальна та вікова з основами
психодіагностики‖ складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів
напряму спеціальності)― 6.010102 „ Початкова освіта ‖.
Вивчення психологічних дисциплін майбутніми педагогами починається sз загальної
психології. Це зумовлено тим, що засвоєння основ загальної психології визначає як фахову
підготовленість майбутнього вчителя, так і готовність до творчої життєдіяльності особистості в
соціокультурному просторі. Окрім того, навчальна дисципліна дає можливість студентові
сформувати базові знання з вікової психології особистості, що є необхідним компонентом
педагогічної діяльності.
Навчальний курс сприятиме й розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційновольової сфер творчої діяльності студента-освітянина, формуванню стійкої життєвої позиції в
суспільстві.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є категоріально-понятійний апарат загальної та
вікової психології, закономірності розвитку та функціонування психіки.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення навчальної дисципліни тісно пов‘язане із знаннями з
―Педагогіки‖, ―Соціальної психології‖, ―Філософії‖ ―Анатомії та фізіології ЦНС‖ та ін..
Метою викладання навчальної дисципліни є запровадження кредитно-модульної системи
організації навчального процесу, яка сприятиме одному з найважливіших завдань сьогодення –
забезпечення якості підготовки майбутніх педагогів-фахівців на рівні міжнародних вимог.
Основними завданнями вивчення дисципліни є:
 формування готовності молоді до творчої життєдіяльності в соціокультурному просторі;
знань і вмінь з історії розвитку психологічної думки в Україні, зарубіжжі;
 сприяти розвитку сенсорно-перцептивної, інтелектуальної, емоційно-вольової сфер
діяльності фахівця, формуванню стійкої життєвої позиції в суспільстві;
 засвоїти питання психології особистості, колективу та психології спілкування; навчити
студента використовувати теоретичні та практичні знання в життєвих ситуаціях.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
 методологічні основи загальної психології;
 основні методи, що застосовуються під час проведення психологічного дослідження;
 основні психологічні категорії і поняття,
 теоретичні підходи до вивчення людини як суб'єкта діяльності і пізнання,
вміти:
 самостійно розбиратися в постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з будовою і
розвитком особистості та індивідуальності людини, її системи пізнавальних процесів, розуміти
загальні закономірності її поведінки;
 проводити психодіагностичне дослідження із застосуванням психометричних методів
психології/
ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ
Навчальна дисципліна ―Основи інклюзивної педагогіки‖ належить до циклу навчальних
дисциплін природничо-наукової підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр‖. Курс є
провідним у системі педагогічної підготовки.
Метою викладання навчальної дисципліни ―ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ‖ є:
– формування систематизованих уявлень про теоретичні, нормативно-правові засади
впровадження інклюзивного навчання, особливості організації, проблеми і перспективи

проектування інклюзивного освітнього середовища для дітей з порушеннями психофізичного
розвитку;
– формування загальнокультурних та професійних компетенцій майбутніх вчителів,
необхідних для ефективної діяльності в якості виконавців програм інклюзивного навчання дітей з
порушеннями психофізичного розвитку.
Основними завданнями вивчення дисципліни ―ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ‖ є:
- систематизація знань студентів щодо основних положень інклюзивної освіти;
- формування у студентів уявлень про побудову стратегій взаємодії з батьками вихованців та
спеціалістами;
- формування уявлень щодо професійно важливих властивостей особистості педагога.
Знання й уміння студента після опанування курсу:
Працюючи над вивченням курсу, студент має засвоїти такі знання:
- основний зміст, структура, напрями, специфіка діяльності вчителя початкової школи
загальноосвітнього навчального закладу з організації та впровадження інклюзивного навчання;
- науково обґрунтованих методів і сучасних технологій в організації власної професійної
діяльності;
- особливості взаємодії вчителя зі спеціалістами інших служб в системі інклюзивного
навчання
та оволодіти уміннями:
- використовувати теоретичні знання і практичні уміння, отримані під час вивчення різних
навчальних дисциплін психолого-педагогічного спрямування, при організації корекційного
супроводу дітей з психофізичними порушеннями в умовах інклюзивного навчання;
- ефективно взаємодіяти з іншими педагогами, спеціалістами, батьками дітей з особливими
освітніми потребами;
- створювати індивідуальні навчальні програми для дітей з особливостями психофізичного
розвитку на основі діагностики їхніх потреб;
- здійснювати необхідні адаптації/модифікації курикулуму й методики викладання;
- працювати з нормативно-правовими джерелами в галузі інклюзивної освіти.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
Метою викладання навчальної дисципліни "Педагогічна майстерність" є формування у
студентів необхідного об‘єму знань і вмінь, покликаних допомогти майбутньому вчителеві
успішно розв‘язувати завдання освіти і виховання (сформована рефлексивна діяльність в процесі
забезпечення навчально-виховного процесу, усвідомлення себе суб‘єктом цього процесу, вміння
використовувати свій потенціал, в т.ч. педагогічну техніку у взаємодії з класом та ін.).
Основними завданнями вивчення дисципліни "Педагогічна майстерність" є:
 засвоєння студентами теорії навчально-виховного процесу;
 оволодіння основами методики сучасного уроку, в т.ч. в умовах початкової школи;
 розкриття перед ними структури і характерних особливостей педагогічної професійної
майстерності;
 допомога у проникненні у реальні ситуації вчительської діяльності в умовах
відродження національної школи, усвідомлення її глибинних процесів;
 сприяння виробленню індивідуальних рис особистості вчителя;
 допомога у формуванні педагогічної етики спілкування та ін.
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: завданнях і функціях
вчителя у суспільстві, специфіці і структурі педагогічної діяльності (освітньо-кваліфікаційній
характеристиці фахівця зі своєї майбутньої спеціальності), професійних рівнях і складових
педагогічної майстерності, поняттях професійної придатності, головних
показниках
профпридатності до праці вчителя, діагностиці рівнів профпридатності до педагогічної праці;
нових педагогічних технологіях – вимогу часу, вербальні і невербальні комунікації вчителя,
акторській майстерності у роботі педагога, основних способах педагогічного впливу на учня;
учитель на класичному (традиційному) уроці, учитель на інноваційному уроці; учительвихователь у системі національного виховання, професійному вдосконаленні через систему
методичної роботи, самоосвіті, використанні
передового педагогічного досвіду, науковій

організація праці, професійному
вдосконаленні, управлінні професійним вдосконаленням
очолюваного педколективу та ін.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Навчальна дисципліна «Педагогічні технології у початковій школі» розкриває поняття
«педагогічна інноватика», «інновація», «новація», «новизна»; сутність та особливості інноваційної
педагогічної діяльності; суть та особливості особистісно орієнтованого навчання і виховання;
загальну характеристику особистісно зорієнтованих технологій; сутність та особливості сучасних
виховних і навчальних технологій, їх перевагу над традиційними; загальну характеристику
системних педагогічних технологій; вимоги до педагога, який реалізує технологічний підхід у
навчанні і вихованні на особистісно орієнтованих засадах.
Навчальна дисципліна «Педагогічні технології у початковій школі» забезпечує формування
компетенцій: аналізувати позитивні сторони технологій та можливі труднощі, які зустрічаються
педагогу у їх реалізації; ставити педагогічну мету і вибирати оптимальну технологію для її
реалізації; моделювати фрагменти навчально-виховної діяльності з використанням різних
педагогічних технологій і проектувати можливий педагогічний результат при їх застосуванні;
визначати рівень своєї готовності до інноваційної педагогічної діяльності та шляхи роботи над
собою для його підвищення.
ПИТАННЯ ДО КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
З ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Структура педагогічної діяльності.
Місце і роль праці вчителя у державотворенні України.
Функціональні обов‗язки вчителя.
Вимоги до вчителя.
Система педагогічної освіти в Україні.
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ
Акселерація, ретардація, їх пояснення в науці.
Процес розвитку і формування особистості. Вікова періодизація.
Педагогічна характеристика дітей молодшого та підліткового (середнього) шкільного віку.
Педагогічна характеристика дітей юнацького (старшого) шкільного віку.
Предмет і завдання педагогіки, основні педагогічні категорії.
Роль середовища та діяльності у розвитку та формуванні особистості.
Роль спадковості у розвитку та формуванні особистості.
ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Структура органів управління освітою в Україні.

2. Основні категорії і поняття у галузі управління освітою: принципи управління, загальні
функції, методи управління.
3. Перспективне, річне та поточне планування роботи загальноосвітнього навчального закладу.
4. Види, форми і методи внутрішнього контролю у початковій школі ЗНЗ.
5. Форми методичної роботи в початковій школі, їх характеристика.
ОСНОВИ -ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Основні напрямки наукових досліджень у галузі педагогіки. Мета і завдання науковопедагогічного дослідження.
2. Наукове дослідження. Логіка наукового дослідження. Фундаментальні та прикладні
педагогічні дослідження.
3. Методологія наукового дослідження.
4. Поняття методу дослідження.
5. Методика наукового дослідження. Її характеристики.
6. Теоретичні методи дослідження. Загальна характеристика.
7. Емпіричні методи педагогічного дослідження. Загальна характеристика
8. Поняття ―науково-дослідна робота студентів‖ (НДРС),її специфіка. Види студентських
наукових робіт педагогічного спрямування.

ДИДАКТИКА
1. Предмет, функції та завдання дидактики.
2. Становлення дидактики як науки. Основні категорії дидактики.
3. Поняття ―зміст освіти‖, необхідність розробки його наукових основ.
4. Документи, які визначають зміст освіти: нормативні документи, навчальні плани, навчальні
програми, підручники, посібники.
5. Сутність навчання як педагогічного процесу, його завдання.
6. Зовнішні та внутрішні закономірності процесу навчання.
7. Основні компоненти процесу навчання.
8. Основні функції навчання.
9. Поняття про принципи та правила навчання.
10. Поняття про методи навчання, їх класифікація.
11. Характеристика навчальних програм. Принципи їх побудови, вимоги до них.
12. Характеристика основних форм організації навчання в школі.
13. Урок як основна форма організації навчання. Вимоги до нього.
14. Типологія уроків.
15. Дидактична характеристика основних структурних елементів уроків різних типів.
16. Система підготовки вчителя до уроку.
17. Основні форми організації навчальної роботи на уроці, їх характеристика.
18. Позаурочні форми навчання.
19. Види контролю знань. Суть і завдання контролю у навчальному процесі
20. Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. Критерії та норми оцінки.
ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ
1. Взаємозв‘язок школи і сім‘ї в процесі виховання підростаючого покоління.
2. Екологічне виховання молодших школярів.
3. Завдання і зміст економічного виховання в початкових класах.
4. Загальні поняття про виховний колектив, стадії розвитку і шляхи згуртування.
5. Закономірності і принципи виховання.
6. Критерії вихованості особистості та шляхи підвищення ефективності процесу виховання.
7. Мета і зміст національного виховання.
8. Мета, завдання і зміст розумового виховання.
9. Мета, завдання і зміст трудового виховання.
10. Методи контролю за ефективністю виховання.
11. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки.
12. Методи стимулювання діяльності і поведінки.
13. Методи формування свідомості особистості.
14. Моральне виховання як процес формування моральних якостей особистості.
15. Організаційно-педагогічна роботи школи з батьками.
16. Поняття про методи, прийоми і засоби виховання. Класифікація загальних методів
виховання.
17. Принципи та зміст позакласної і позашкільної виховної роботи.
18. Самовиховання і перевиховання особистості.
19. Структура виховного процесу, його рушійні сили.
20. Характеристика дитячих та юнацьких організацій (за вибором).
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виникнення і діяльність братських шкіл в Україні 16-17 століття.
Зміст освіти у Києво-Могилянській академії.
Організатор українського шкільництва І.Огієнко.
Освітня діяльність і педагогічні погляди Г.С.Сковороди.
Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.
Педагогічні погляди та діяльність В.О.Сухомлинського.
Педагогічні погляди та освітня діяльність Г.Ващенка.
Педагогічні погляди та освітня діяльність Й.Г.Песталоцці.

9. Педагогічні погляди Я.А.Коменського.
10. Педагогічно-освітня діяльність товариств „Просвіта‖, „Рідна школа‖.
ПСИХОЛОГІЯ
1. Психологія як наука про психіку та її розвиток.
2. Спостереження як метод психологічного дослідження - його види, переваги і недоліки.
3. Експеримент в психології - його види, переваги і недоліки.
4. Опитування – його види, переваги і недоліки.
5. Метод бесіди.
6. Метод тестів його переваги і недоліки.
7. Проективні методики дослідження особистості його види, переваги і недоліки.
8. Виникнення та розвиток людської свідомості. Передумови виникнення свідомості.
9. Поняття про сензитивні та критичні періоди розвитку. Вікові кризи.
10. Періодизація на основі зовнішніх та внутрішніх змін людини.
11. Центральні психічні новоутворення дитини в період молодшої школи.
12. Криза сьомого року життя: симптоми, шляхи подолання.
13. Розвиток сенсорно-перцептивної сфери молодшого школяра.
14. Особливості пам‘яті , уяви та уваги в період молодшого шкільного віку.
15. Конкретно-операціональне мислення в період молодшого шкільного віку.
16. Особливості мовленнєвого розвитку в період молодшого шкільного віку.
17. Страхи та тривоги дитини в період молодшого шкільного віку.
18. Взаємини з батьками і ровесниками в період молодшого шкільного віку.
19. Концепція морального розвитку дитини (за Ж. Піаже, Л. Кольбергом).
20. Відчуття. Фізіологічні основи відчуття.
21. Види відчуттів.
22. Загальні закономірності відчуття.
23. Загальна характеристика пам'яті. Мнемічні процеси.
24. Поняття про уяву. Значення уяви в житті та діяльності. Зв‘язок уяви та пам‘яті.
25. Природа, прояви і функції уваги. Вибірковість (селективність) уваги.
26. Характер та його психологічна характеристика.
27. Темперамент людини.
28. Поняття про емоції. Функції емоцій у житті людини.
29. Самосвідомість особистості. „Я-образ‖ та „Я-концепція‖ особистості.
30. Категорія діяльності в психології. Макроструктура діяльності.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1. Сутність інноваційної діяльності педагога.
2. Формування готовності педагога до інноваційної діяльності.
3. Суть і особливості особистісно зорієнтованого навчання і виховання.
4. Технології розвивального навчання.
5. Технології інтерактивного навчання.
6. Проектна технологія (метод проектів).
7. Гуманно-особистісна технологія Ш. А. Амонашвілі.
8. Ігрові технології.
9. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального
матеріалу В. Ф. Шаталова.
10. Технологія перспективно-випереджувального навчання С. М. Лисенкової.
11. Диференційоване навчання (М. П. Гузик).
12. Комп‘ютерні (інформаційні) технології навчання.
13. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної дитини» М. Монтессорі.
14. Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості» С. Френе.
15.Технологія розвивального навчання Л. Занкова.
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Педагогічна діяльність (сутність, структура, характеристика компонентів).
Функції педагога в сучасному навчально-виховному процесі.
Поняття педагогічної майстерності вчителя.
Критерії та рівні педагогічної майстерності.
Структура педагогічної майстерності педагога.
Гуманістична спрямованість педагога.
Професійно-педагогічна компетентність педагога (компоненти, класифікація
компетентностей).
8. Професійні та особистісні якості вчителя початкової школи.
9. Педагогічні здібності, їх види.
10. Поняття педагогічної техніки, її структура.
11. Зовнішня техніка вчителя, її особливості.
12. Особливості внутрішньої техніки вчителя. Емоційна та вольова саморегуляція
педагога.
13. Засоби невербальної комунікації педагога їх значення у взаємодії з учнями та
колегами.
14. Техніка мовлення та педагогічного спілкування. Шляхи удосконалення.
15. Вимоги до мовлення педагога (стиль, правильність, чистота, виразність,
термінологічна чіткість, культура мовлення і слухання).
16. Поняття про педагогічний такт учителя початкової школи, його складові та умови
вияву.
17. Поняття про педагогічну культуру вчителя, її головні складові.
18. Професійна етика вчителя (поняття педагогічної деонтології).
19. Сутність і ознаки педагогічної творчості вчителя початкової школи.
20. Способи поведінки педагога у конфліктних ситуаціях, шляхи розв‘язання конфлікту.
21. Шляхи вдосконалення педагогічної майстерності.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ПЕДАГОГІКИ
1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні
визначення та основні принципи.
2. Визначення понять «інтеграція», «соціальна інтеграція», «освітня інтеграція», «інклюзія»,
«інклюзивна освіта», «інклюзивне навчання», «порушення психофізичного розвитку»,
«особливі потреби» та ін.
3. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти. Еволюція ставлення суспільства та держави до осіб
з психофізичними порушеннями й становлення системи спеціальної освіти.
4. Соціальна та медична моделі порушень психофізичного розвитку. Основні принципи
інклюзивної освіти.
5. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи.
6. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.
7. Українське законодавство та нормативно-правові акти в галузі спеціальної та інклюзивної
освіти.
8. Корекційно-розвивальна робота як складова інклюзивного навчання.
9. Основні принципи корекційно-розвивальної роботи.
10. Значення педагогічного супроводу дітей, які мають особливі потреби, в умовах
загальноосвітнього навчального закладу.
11. Завдання і зміст педагогічного супроводу в умовах інклюзивного навчання: індивідуальна
програма розвитку, адаптації і модифікації, диференційоване викладання, моніторинг успіхів
учнів, інклюзивне оцінювання.
12. Створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного середовища, доступність
та універсальний дизайн.
13. Професійне співробітництво як одна з основних умов ефективного інклюзивного навчання і
виховання дітей з психофізичними порушеннями.

14. Роль батьків у впровадженні інклюзивної освіти.
15. Специфіка співробітництва різних фахівців в інклюзивній школі.
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів на державному екзамені з дисциплін спеціалізації
В оцінці теоретичних знань студентів ураховуються такі моменти: достатність об'єму відповіді
(повна, недостатньо повна, неповна); ґрунтовність обізнаності з основними поняттями, принципами,
законами, правилами навчальної дисципліни, тенденціями і закономірностями організації і управління
навчальним закладом, педагогічними концепціями видатних педагогів минулого і сучасних учених;
усвідомленість основного завдання запитання; логічність викладу матеріалу; обґрунтованість основних
положень власних міркувань; не традиційність підходу до викладу відповіді; уміння інтегрувати та
диференціювати знання.
Оцінка "відмінно" виставляється студентам, які в повному обсязі володіють програмовим
матеріалом стосовно типології професійного спілкування, його основних характеристик,
забезпечення суб'єкт-суб'єктного принципу взаємодії педагога та учнів, теоретико-методологічних
основ організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів, організаційно-методичних засад
превентивного виховання учнів початкових класів, особливостями діяльності педагога щодо
профілактики та корекції девіацій у поведінці особистості. Для отримання вищого балу студенти
повинні продемонструвати творчу самостійність, здатність аналізувати факти, що стосуються
основних сучасних концепцій і напрямів досліджень із проблеми міжособистісного спілкування в
соціально-педагогічному процесі, специфічних особливостей, сутності і структури педагогічного
спілкування,
його характеристики й діагностики. При оцінюванні враховуються уміння
аргументувати власні судження теоретичними і фактичними положеннями.
Оцінка "добре" виставляється також за умов достатньо повного володіння знаннями з
навчальних предметів. Відповідь студента має бути правильною, обґрунтованою, демонструвати знання
теоретичного матеріалу, знання першоджерел, вміння самостійної навчально-пізнавальної діяльності,
здатність викладати матеріал в певній логічній послідовності. Водночас у відповіді може бути
допущено дві-три несуттєві помилки чи деяка неповнота викладу, скутість висловленої думки.
Оцінка "задовільно" виставляється за знання, що продемонстровані в неповному обсязі. Вони,
здебільшого, носять фрагментарний і поверхневий характер. Теоретичні і фактичні знання
відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення.
Відчувається, що студент фрагментарно обізнаний із літературними джерелами з навчальних
дисциплін та першоджерелами, але не може достатньо критично оцінити їх.
Оцінка "незадовільно" виставляється за неправильну або неповну відповідь, яка свідчить про
неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальних дисциплін,
першоджерела та понятійно-категоріальний апарат студент зовсім не знає. Відповідь вказує, що
програмовим матеріалом студент не володіє.
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