ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з дисциплін
професійної підготовки зі спеціальності 013 Початкова освіта освітнього
ступеня магістр складена на основі навчальних програм дисциплін
професійного спрямування, а саме: «Теорія і методика викладання фахових
педагогічних дисциплін», «Теорія і технологія вивчення
у вищому
навчальному закладі галузі «Математика»», «Теорія і технологія вивчення у
вищому навчальному закладі галузі «Мова і література»», «Теорія і
технологія вивчення
у вищому навчальному закладі галузі
«Природознавство»», «Управління та методична робота в початковій школі».
Комплексний кваліфікаційний іспит є засобом об’єктивного контролю
якості вищої освіти щодо підготовки магістра, компетентного з організації
початкової освіти, педагогічної діяльності згідно з практико орієнтованим
підходом до розуміння вимог, що окреслюють освітні галузі сучасної школи
першого ступеня та науково-педагогічного супроводу професійного
становлення майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, ґрунтовної
підготовленості студентів як конкурентоздатних фахівців, здатних до творчої
навчально-методичної діяльності, спроможних вирішувати складні
нестандартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького
характеру у галузі початкової освіти, які володіють сучасними
педагогічними технологіями, методами організації творчого пошуку в
освітній галузі, рівень якої встановлюється опосередковано за допомогою
різних за формою та складності завдань.
Основна мета кваліфікаційного екзамену випускника магістратури зі
спеціальності 013 Початкова освіта освітнього ступеня магістр полягає у
визначенні відповідності професійної підготовки випускників означеної
спеціальності
до освітньо-професійної програми та кваліфікаційного
стандарту, рівня їх готовності до самостійної педагогічної діяльності й якості
засвоєння програм з вищезазначених курсів.
Для перевірки та обґрунтованої оцінки рівня підготовки студентів
випускників до майбутньої професійної діяльності зі спеціальності 013
«Початкова освіта» в білетах державного екзамену виділено теоретичну та
практично-методичну частину. На підставі програми державного екзамену
складаються екзаменаційні білети, кожен з яких має чотири питання: три
теоретичних запитання і четверте – практичне завдання, де перше запитання
– з курсу «Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін»,
друге – з курсу «Управління та методична робота в початковій школі», третє
– з навчальних дисциплін «Теорія і технологія вивчення у вищому

навчальному закладі галузі «Математика»», «Теорія і технологія вивчення у
вищому навчальному закладі галузі «Мова і література»», «Теорія і
технологія вивчення
у вищому навчальному закладі галузі
«Природознавство»» (за вибором).
На іспиті випускник-магістрант повинен продемонструвати теоретичні
знання з дисциплін професійної підготовки, вміння аргументувати свої
відповіді, а також застосувати знання та уміння у контексті виконання
практично-методичних завдань з освітніх галузей початкової школи
«Математика», «Мова і література», «Природознавство», ефективно
використовуючи дидактичний матеріал до уроку, впроваджуючи елементи
нових педагогічних технологій. Під час відповіді студента звертається увага
на його мовлення, зокрема на правильність, чіткість, виразність,
відповідність сучасним мовним нормам. Оцінювання відповіді студента
здійснюється згідно з розробленими критеріями.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ПРОГРАМИ
«Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін»
Програма навчальної дисципліни «Теорія і методика викладання
фахових педагогічних дисциплін» складена відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки магістра, галузі знань 01 «Освіта»,
спеціальності 013 «Початкова освіта». Предметом вивчення навчальної
дисципліни є актуалізація нових підходів до підготовки педагогічних кадрів
для вищої школи, спрямованих формування у майбутніх викладачів
загальної й педагогічної культури, світогляду, спеціальних знань та вмінь,
достатніх для виконання професійних обов’язків.
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика
викладання фахових педагогічних дисциплін» є забезпечення засвоєння
магістрантами теоретичних основ методики викладання педагогіки у ВНЗ,
розвиток у майбутніх фахівців критичного педагогічного мислення,
виховання професійно значущих рис особистості.
Завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика викладання
фахових педагогічних дисциплін» є: сформувати
знання
ключових
понять
методології та
методики викладання педагогіки; ознайомити
майбутніх фахівців із
теоретичним
матеріалом з
педагогіки;
загальними питаннями теорії педагогічної діяльності; вивчити і практично
використовувати організаційні форми і методи викладання педагогіки;
ознайомити із специфікою організації науково-дослідної роботи з педагогіки;
сформувати
знання
про закономірності і
принципи
викладання педагогіки; ознайомити магістрів з технологією організації
позанавчальної роботи з педагогіки та виховної роботи у ВНЗ.
Магістранти мають будуть компетентними у
таких
питаннях:
оволодіння теоретичним матеріалом із педагогіки, теорії педагогічної
діяльності на рівні готовності до його викладання у ВНЗ; сучасних

педагогічних ідей, технологій, форм і методів навчання, оволодіння
педагогічними знаннями і навичками; змісту курсу педагогіки у вищих
навчальних закладах, навчальних планів, програм, навчальних посібників;
сучасних методик проведення науково-педагогічних досліджень; професійної
Мови фахової галузі знань, аргументованого обґрунтування положень
педагогіки як науки; аналізу наукової і методичної літератури; критичного
оцінювання педагогічних концепцій, побудови нових; використання
сучасних методів пошуку, обробки і використання інформації, інтерпретації
й адаптації інформації для адресата; планування, організації і реалізації
пізнавальних, розвивальних та виховних аспектів педагогічної діяльності в
школі, закладах вищої освіти; компонування змістового навантаження
окремих занять із педагогіки; використання ефективних форм і методів
викладання в процесі вивчення педагогіки, інноваційних технологій; різних
форм організації навчання учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності;
планування і проведення методичної роботи; організації самостійної та
навчально-пошукової діяльності.
Питання до екзамену
1. Педагогіка як наука й підґрунтя професійної підготовки педагога, її
становлення.
2. Методика викладання фахових педагогічних дисциплін, її завдання
та функції.
3. Характеристика основних типів закладів вищої освіти України.
4. Стандарти вищої освіти. Система стандартів вищої освіти України.
5. Організаційно-правове забезпечення вищої освіти.
6. Зміст професійної освіти. Провідні чинники впливу на його
формування.
7. Зміст навчання у вищій школі.
8. Закони, закономірності і принципи викладання педагогіки.
9. Предмет і об’єкт дидактики вищої школи.
10. Компоненти змісту навчання. Принципи навчання у вищій школі.
11. Сутність поняття «форма навчання». Основні форми навчання у
закладах вищої освіти.
12. Типи навчання: репродуктивне, проблемне, програмоване,
інтерактивне, контекстне.
13. Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності
студентів у закладах вищої освіти, їх характеристика.
14. Форми викладу навчального матеріалу у вищій школі. Методи
навчання у вищій школі. Дидактичні вимоги до вибору методів навчання.
15. Сучасні технології навчання.
16. Академічна лекція в системі професійної підготовки студентів,
методика її підготовки. Вимоги до проведення лекції у вищій школі.

17. Семінари в системі викладання фахових педагогічних дисциплін.
Види семінарів, вимоги до їх організації і проведення.
18. Технологія організації та проведення практичних, лабораторних,
індивідуальних занять, консультацій і колоквіумів.
19. Засоби вивчення фахових педагогічних дисциплін.
20. Компоненти, функції і види контролю. Методи і форми контролю
успішності студентів. Оцінювання результативності навчально-пізнавальної
діяльності студентів.
21. Організація самостійної навчальної роботи студентів, її
структурні компоненти.
22. Особливості
самостійної навчальної роботи студентів
у
закладах вищої освіти. Види та рівні самостійної роботи.
23. Роль науково-дослідної роботи студентів у фаховій підготовці
магістрів.
24. Форми, види, методи організації науково-дослідної роботи
студентів.
25. Форми організації науково-дослідної роботи студентів, які
виконуються у позанавчальний час.
26. Основні напрями виховної роботи у закладах вищої освіти,
засоби і форми її реалізації.
27. Виховна година в академічній групі.
28. Інститут кураторів у закладах вищої освіти.
29. Організація діяльності проблемних груп студентів.
30. Методика організації педагогічних практик у процесі фахової
підготовки майбутніх учителів.
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«Управління та методична робота в початковій школі»
Навчальна дисципліна «Управління та методична робота в початковій
школі» передбачає освоєння студентами найбільш раціональних методів і
прийомів навчання та виховання учнів, виявлення, узагальнення і
пропаганду педагогічного досвіду, ознайомлення магістрантів з
організацією, змістом, принципами та методами управління системою
шкільної освіти. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати
магістранти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритму вивчення навчального матеріалу означеної дисципліни, необхідне
методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних
досягнень студентів.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління
та
методична робота в початковій школі» є забезпечити умови для опанування
студентами основними поняттями, змістом і принципами побудови
управління у загальноосвітніх навчальних закладах, основними документами
про функціонування і розвиток початкової освіти, методикою методичної
роботи і наукової організації праці в умовах школи першого ступеня;
сформувати вміння організації методичної роботи та створення
педагогічного середовища для наукової організації праці учнів і вчителів в

умовах початкової ланки освіти, вивчати, узагальнювати і впроваджувати
передовий педагогічний досвід, раціонально прогнозувати і планувати свою
професійну діяльність.
Магістранти мають будуть компетентними у
таких
питаннях:
управління початковою ланкою освіти; організації методичної роботи в
початковій школі та ведення документації; особливостей планування роботи
початкової школи; планування й організації роботи методичного об’єднання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
вміти: організовувати методичну роботу та планувати власну педагогічну
діяльність; складати діагностичну карту школи; моделювати процес
управління початковою освітою.
Питання до екзамену
1. Теоретичні засади управління початковою школою.
2. Принципи управління в системі освіти.
3. Функції управління як вид діяльності керівника. Методи
управління.
4. Інноваційні підходи до організації науково-методичної роботи в
початковій школі.
5. Зміст і завдання методичної роботи в початковій школі.
6. Форми методичної роботи в початковій школі, їх характеристика.
7. Методична рада як колегіальний орган педагогічних працівників
школи з підвищення їх професійної майстерності: мета, напрями роботи та
зміст діяльності.
8. Алгоритм підготовки та проведення педради.
9. Методичні рекомендації щодо планування та організації шкільних
методичних об’єднань.
10. Форми роботи методичних об’єднань у початковій школі.
11. Оформлення протоколів засідань методичного об’єднання вчителів
початкової школи.
12. Функції та принципи самоосвітньої діяльності вчителя.
13. Портфоліо як форма презентації досвіду роботи вчителя.
14. Творчий звіт як форма презентації досвіду роботи вчителя.
15. Інформаційне забезпечення передового педагогічного досвіду.
16. Загальні положення про атестацію.
17. Порядок створення та повноваження атестаційних комісій.
18. Форми міжкурсової підготовки педагога.
19. Сутність та основні завдання внутрішкільного контролю у
початковій школі.
20. Дієвість внутрішкільного контролю на сучасному етапі роботи
школи.
21. Форми внутрішкільного контролю в початковій школі.
22. Планування внутрішкільного контролю.
23. Методи контролю за діяльністю вчителів та учнів початкової
школи

24. Контроль за веденням шкільної документації.
25. Школа молодого вчителя як результативна форма методичної
роботи.
26. Шкільний методичний кабінет як організаційний центр роботи з
молодими педагогами.
27. Рекомендації
щодо
складання характеристики
діяльності
педагогічного працівника.
28. Алгоритм контролю за освітнім процесом у початковій школі.
29. Програма спостереження за професійно-педагогічними вміннями
вчителя початкової школи.
30. Творчі групи у дослідженні загальношкільної науково-методичної
проблеми.
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Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному
закладі галузі «Математика»
Мета курсу – оволодіння майбутніми викладачами закладу вищої
освіти
методикою застосування сучасних навчальних технологій для
подальшого використання в практичній діяльності (зокрема, при викладанні
освітньої галузі «Математика»).
Основними завданнями курсу «Теорія і технології вивчення галузі
«Математика» є: ознайомлення студентів з
концептуальними
і
теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології в початковій
школі; підготовка
студента до
моделювання
лекції,
практичного
і
лабораторного заняття за різними навчальними
технологіями; формування практичних умінь і навичок використання
сучасних навчальних технологій під час викладання предмету «Математики»
у вищій школі; формування рефлексивної позиції, яка орієнтує викладача на
усвідомлення й аналіз власної діяльності, на педагогічну творчість,
самостійну дослідницьку діяльність.
Результатами
вивчення дисципліни є набуття студентами суспільно
визнаного рівня знань, умінь, навичок, ставлень у сфері математичної освіти.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні
знати: технології вивчення галузі «Математика» у закладах вищої освіти;
методику особистісної орієнтації педагогічного процесу, активізації та
інтенсифікації діяльності студентів (учнів); засоби ефективності управління
та організації навчального процесу; методи
практичного вдосконалення
та реконструювання математичного змісту навчального матеріалу;
моделювання і конструювання навчального процесу на основі використання
інноваційних технологій навчання молодших школярів математики.
Студенти повинні вміти: визначати завдання навчання, виховання і
розвитку студентів із різних технологічних систем навчання їх математики;
розробляти структурні компоненти власної навчальної діяльності і завдання,
що розв'язуються з ході їх реалізації; вибирати найбільш
раціональну
послідовність
різних
видів
співпраці;
визначати
оптимальні
технологічні засоби (методи, форми та ін.) для реалізації завдань навчання,
виховання і розвитку студента (учня); аналізувати вибір методів
і
засобів
контролю, визначати критерії та показники: ефективності
навчальної роботи студентів; вибирати засоби
стимулювання та
оцінюваннярезультатів діяльності студентів у процесі вивчення галузі
«Математика» у закладах вищої освіти.

Питання до екзамену
1. Методика проведення лекційних і практичнихзанять з навчального
курсу «Математика».
2. Контроль знань студентів з навчального курсу «Математика».
3.
Підготовка і проведення практичних та лабораторних занять з
дисципліни «Методика вивчення математики в початковій школі».
4.
Методичні рекомендації щодо вивчення навчального курсу
«Практикум з розв’язування математичних задач у початковій школі».
5.
Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Рівняння.
Нерівності. Функції».
6.
Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Декартів
добуток».
7.
Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Множини».
8. Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Системи
числення» та їх звʼязок з початковим курсом математики.
9.
Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Поняття
подільності цілих невід’ємних чисел».
10. Методика викладання у закладі вищої освіти теми «Основні
методи геометричних побудов».
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Теорія і технологія вивчення у вищому навчальному закладі
галузі «Природознавство»
Програма навчальної дисципліни «Технологія вивчення у ВНЗ
освітньої галузі «Природознавство» складена відповідно до нормативної
навчальної дисципліни підготовки магістрів галузі знань 01 «Освіта»
спеціальності 013 «Початкова освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес підготовки
магістрів до викладання галузі «Природознавство» у закладах вищої освіти з
використанням різних педагогічних технологій, підготовка майбутніх
учителів щодо громадянської освіти та виховання учнів.
Курс побудований на науково-філософській основі, тому що наукове
пізнання, філософське осмислення та світоглядне узагальнення знань,
дозволяють формувати у майбутнього викладача уявлення про світ як певну
цілісність. Це сприяє формуванню світоглядної позиції студента, дає змогу
не тільки забезпечити успішну професійну діяльність на засадах гуманізму,
але й позитивну соціальну адаптацію вчителя.
Головною метою громадянської освіти в Україні є виховання людини,
для якої демократичне суспільство є тим середовищем, що забезпечує
розкриття творчих можливостей, задоволення особистих і суспільних
інтересів. Визначальною характеристикою такої людини має бути
громадянськість – інтегрована якість особистості, що вможливлює почуття
моральної, соціальної та юридичної дієздатності й захищеності, передбачає
усвідомлення
власної ролі в житті суспільства, активне прагнення
вдосконалення його згідно з моральними нормами та цінностями учнів
початкової школи, ознайомлення учнів з природою та суспільством.
Перехід до нових стандартів компетентнісно-орієнтованої освіти
зумовлює реалізацію інноваційних підходів до професійної підготовки
майбутнього вчителя. Такий фахово компетентний педагог викладає всі
предмети з урахуванням найновіших досягнень методики, логічно,
послідовно, відповідно до норм формує творче й аналітичне мислення учнів,
розвиває в них потребу й уміння самостійно поповнювати свої знання,
мобільний до прийняття різних нововведень і найоптимальніших рішень.
Мета вивчення курсу ─ комплексне вивчення освітніх технологій з
ціллю ефективного застосування при вивченні освітньої галузі
«Природознавство»; засвоєння узагальнених та емпіричних уявлень і понять,
які відбивають основні властивості та закономірності реального світу, місце
в ньому людини; розширюють і систематизують соціальний та пізнавальний
досвід молодшого школяра.

Основні завдання вивчення курсу: ознайомлення магістрантів з
новими підходами щодо визначення поняття «освітні технології», їх
класифікаціями та структурами; аналіз спільних рис теорії, технології та
методики навчання; вироблення уміння адаптувати зміст технології, виділяти
переваги, недоліки та умови її ефективності; формування вміння аналізувати
навчальний процес з позицій його технологізації; вироблення вміння
знаходити, отримувати, систематизувати, письмово оформляти і
використовувати інформацію з усних, друкованих і електронних джерел;
оволодіння способами відкритого професійного мислення; формування у
магістрантів уміння будувати лекційні, практичні, лабораторні заняття
відповідно до їх мети, змісту і місця в системі занять з курсу
«Природознавства»; розширення знань про єдиний процес розвитку, що
охоплює живу, неживу природу та суспільство; ознайомлення студентів з
новітніми ідеями та гіпотезами, точками зору на важливіші питання
сучасного суспільствознавства; формування власної світоглядної позиції
студента, що дає змогу успішної професійної діяльності та позитивної
соціальної адаптації, вихованні соціальної компетентності, світоглядної
толерантності. Творчо використовувати кращі ідеї для ефективної підготовки
і функціонування вчителя початкових класів.
Працюючи над вивченням курсу «Теорія і технологія вивчення у ВНЗ
освітньої галузі «Природознавство», студенти мають знати: специфічні
особливості змісту освітньої галузі «Природознавство»; принципи
формування відносин в соціальному і природному середовищі; особливості
та методику екологічного виховання молоді; провідні світоглядні ідеї,
положення, що складають основу у системі світорозуміння, визначають
ставлення людини до природи, суспільства, самої себе; психологопедагогічні умови забезпечення «ситуації успіху» та навчання в умовах
гуманізації педагогічного процесу.
Студенти повинні вміти: проводити практичні та лабораторні заняття з
використанням інноваційних технологій; самостійно здійснювати науковопошукову роботу; визначати педагогічні (освітні, навчальні, розвивальні та
виховні) цілі в реальних педагогічних ситуаціях розділу громадянська освіта
курсу «Природознавства»;
добирати ефективні прийоми організації
пізнавальної діяльності молодших школярів в рамках сучасних освітніх
технологій; обирати оптимальні методи та методичні прийоми навчання з
метою ефективного досягнення дидактичних цілей у конкретних
педагогічних ситуаціях цілісного процесу засвоєння знань та ціннісних
орієнтирів курсу «Природознавства»; встановлювати взаємозв'язки між
різними формами організації процесу навчання та виховання в межах курсу
та Державних стандартів освітньої галузі «Природознавства» в початкових
класах; розробляти методику організації і проведення уроків громадянської
освіти всіх типів, розробляти їх детальні конспекти, робити аналіз незалежно
від типу уроку; розробляти плани-конспекти уроків та занять певного обсягу
розділу громадянська освіта курсу «Природознавства» із використанням

інтерактивних технологій; застосовувати на практиці набуті знання з теорії і
технології викладання освітньої галузі «Природознавство».
Питання до екзамену
1.
Мета та завдання навчальної дисципліни «Теорія і технологія
викладання освітньої галузі «Природознавство».
2.
Специфічні
особливості
змісту
освітньої
галузі
«Природознавство».
3.
Наукові засади викладання
освітньої
галузі
«Природознавство». Характеристика основних змістових ліній.
4.
Навчальні технології у закладах вищої освіти при викладанні
освітньої галузі «Природознаавство».
5.
Методи та форми формування громадянських почуттів у молодших
школярів при вивченні освітньої галузі «Природознавство».
6.
Методика застосування комп'ютерно-інформаційних технологій
навчання на уроках з курсу «Природознавство».
7.
Методика використання навчальних комп'ютерних програм при
вивченні тем суспільствознавчого спрямування при вивченні освітньої галузі
«Природознавство».
8.
Особливості застосування інноваційних технологій відповідно до
змісту і завдань галузі «Природознавство».
9.
Методика організації і проведення практичних занять при
викладанні освітньої галузі «Природознавство».
10.
Тестові завдання для перевірки рівня знань студентів з
навчальної дисципліни «Методика викладання природознавства».
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Теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова та література»
Мета вивчення дисципліни «Теорія і технологія вивчення у ВНЗ
галузі «Мова та література» у педагогічному навчальному закладі –
оволодіння майбутніми вчителями (викладачами) методикою використання
сучасних педагогічних технологій, розуміння закономірностей формування
комунікативної та літературної компетентностей у молодших школярів з
української мови та літературного читання.
Завдання курсу: підготувати майбутніх учителів початкових класів
(викладачів педагогічних вишів) до педагогічної діяльності в умовах
реформування сучасної початкової школи, реалізації концепції мовної та
літературної освіти в Україні; забезпечити засвоєння студентами системи
теоретичних знань і практичних умінь і навичок, які допоможуть їм
формувати в учнів комунікативну та читацьку компетентність, виховувати
свідомих громадян України; навчати студентів співвідносити теоретичні
знання з практичними потребами сучасної початкової школи, втілювати нові
методичні ідеї в практику вивчення рідної словесності; ознайомити студентів
із сучасними педагогічними технологіями та підготувати майбутніх учителів
початкових класів (викладачів) до моделювання лекції, практичного заняття,
уроку української мови та літературного читання з використанням різних
педагогічних технологій; розвивати у студентів пізнавальні інтереси,
прагнення до удосконалення своєї професійної підготовки, уміння
працювати з навчально-методичною літературою; формувати у майбутніх
учителів (викладачів) дослідницькі навички, розвивати вміння проводити
самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження.
Вивчаючи курс ««Теорія і технологія вивчення у ВНЗ галузі «Мова
та література», студенти повинні знати: основні концептуальні засади
мовної та літературної освіти в Україні, ідеї, закладені в змісті та структурі
Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, чинних
програм з української мови та літературного читання для початкових
загальноосвітніх навчальних закладів; основні ознаки педагогічних
технологій та їх класифікації; концептуальні засади та особливості змісту
інноваційних педагогічних технологій; способи активізації та мотивації

навчальної діяльності учнів нової української початкової школи, шляхи
ефективного управління навчально- виховним процесом початкової школи;
методологічні засади моделювання і конструювання навчального процесу на
основі використання інноваційних технологій навчання молодших школярів
української мови та літературного читання.
Студенти повинні вміти: визначати завдання навчання, виховання і
розвитку молодших школярів в різних технологічних системах навчання їх
української мови та літературного читання; використовувати ефективні
форми, методи і прийоми сучасних педагогічних технологій на уроках
української мови та літературного читання; розробляти сучасні форми,
методи і прийоми навчальної діяльності молодших школярів для
використання на уроках української мови, літературного читання та для
реалізації інтегрованого навчання у початковій школі; вибирати найбільш
раціональну послідовність різних видів співпраці вчителя і учнів; визначати
оптимальні технологічні засоби для реалізації завдань навчання, виховання і
розвитку молодших школярів у процесі вивчення мовно-літературної
освітньої галузі; аналізувати вибір методів і засобів контролю на уроках
української мови, літературного читання; визначати критерії та показники
ефективності навчальної роботи учнів на уроках української мови,
літературного читання; вибирати засоби стимулювання та оцінювання
результатів навчальної діяльності учнів початкової школи на уроках
української мови та літературного читання.
Питання до екзамену
1. Основні вимоги до сучасного уроку української мови у контексті
реалізації мовно-літературної освітньої галузі Нової української школи.
2. Комунікативно-діяльнісний підхід до навчання української мови у
початковій школі.
3. Моделювання
уроку
української
мови
на
засадах
компетентнісного підходу.
4. Моделювання уроку української мови на засадах інтегрованого
підходу до навчання.
5. Інформаційно-комунікаційні технології на уроках української
мови та літературного читання у початковій школі.
6. Основні вимоги до сучасного уроку літературного читання у
контексті реалізації мовно-літературної освітньої галузі Нової української
школи.
7. Моделювання уроку літературного читання на засадах
інтегрованого підходу до навчання.
8. Застосування інтерактивної технології навчання на уроках
української мови та літературного читання у початковій школі.
9. Застосування технології розвитку критичного мислення на уроках
української мови та літературного читання у початковій школі.

10. Готовність учителя початкових класів до реалізації мовнолітературної освітньої галузі Нової української школи.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ
Максимальна кількість балів – 100. У теоретичних відповідях
випускники повинні показати глибинні та усвідомлені професійні знання з
питань теорії і методики викладання фахових педагогічних дисциплін,
управління і методичної роботи у початковій школі, теорії і технології
викладання освітніх галузей «Математика», «Природознавство», «Мова і
література»;
поєднання
фундаментальних
теоретичних
знань
з
педагогічними вміннями та навичками; ерудицію, начитаність, обізнаність;
рівень володіння державною мовою. При оцінюванні знань, умінь та навичок
студентів ураховуються:
1) наявність і характер засвоєння знань (рівень усвідомлення, міцність
запам’ятовування, обсяг, повнота і точність знань);
2) якість актуалізації знань (логіка мислення, аргументація,
послідовність і самостійність викладу, культура професійного мовлення);
3) рівень оволодіння відомими методами, прийомами методики,
сформованості умінь і навичок використання засвоєних знань на практиці;
4) прояв творчості і самостійності при підготовці відповіді;
5) культура усного мовлення, володіння державною мовою.
Шкала оцінювання
Оцінка в балах

Оцінка

за всі види навчальної
діяльності

для екзамену

90 – 100

Відмінно

82 – 89

Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74

Задовільно

60 - 66

Достатньо

1 – 59

Незадовільно

