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Опис навчальної дисципліни 

ОДЗ 1. 01 ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ 
 

Навчальна дисципліна «Філософія освіти» належить до циклу загальної 

підготовки згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів початкової школи 

світоглядної філософської позиції, яка розгортає освітній процес до рівня 

всезагальності розуміння людини і людяності, гуманізму і фундаментальних 

цінностей, за якими – історія, сьогодення і майбутнє; оновлених знань і умінь 

з питань організації освітнього процесу, методичної роботи та наукової 

діяльності в педагогічній сфері, їх застосування на практиці; узагальнення 

знань магістрів у сфері освіти на теоретико-методологічному рівні, а також їх 

залучення до філософського осягнення ідеї освіти як соціокультурного 

феномену з виробленням їх власної світоглядної концепції освіти.  

Завданням курсу є вивчення базових положень необхідних у їх 

повсякденній діяльності магістранта з педагогіки й, у подальшому, існуючій 

педагогічній реальності; розширення, систематизування одержаних знань 

студентів, засвоєння ними ключових понять в процесі викладання 

дисципліни і самостійної роботи з питань розвитку освіти, які необхідні 

сучасному педагогічному працівнику і зокрема:  

- методичні: ознайомлення студентів з особливостями предметної 

ідентифікації філософії освіти та актуальними проблемами, що 

досліджуються нею;  

- пізнавальні: багатобічно схарактеризувати поняття філософії освіти; 

розкрити особливості філософського осягнення освіти й наукового доробку з 

питань розвитку сучасної освіти;   

- практичні: сприяння розвитку критичного, креативного та 

рефлексивного мислення студентів; формування методологічної 

компетентності магістрів, розвиток їхньої дослідницької культури. 

Предмет курсу: дослідження філософії освіти; теоретичне 

обґрунтування головних філософських проблем, понять, концепцій і 

підходів, що лежать в основі розвитку предмету філософії освіти; вивчення 

концептуальних та методологічно-методичних засад впливу філософії освіти 

на модернізацію освітньої сфери, глобальні та вітчизняні проблеми розвитку 

освіти дошкільників і школярів. Опанування курсу «Філософія освіти» у 

міждисциплінарному сенсі концептуально й змістовно кореспондує з 

проблематикою гуманітарних, соціальних, природничих, психолого-

педагогічних дисциплін. 

Основний зміст дисципліни: програма навчальної дисципліни 



«Філософія освіти» складається з таких змістовних модулів:  

1. Предмет і завдання філософії освіти.  

2. Феномен освіти в історії суспільства. 

3. Основні проблеми та тенденції розвитку сучасної освіти.  

Головні питання, що включає курс: Філософія як рефлексія культури, 

що виражена у теоретичній формі. Відмінність філософії від інших форм 

свідомості: науки, мистецтва, релігії. Поліфункціональний характер 

філософії. Характеристика і співвідношення понять «освіта», «педагогічна 

діяльність», «філософія освіти». Предмет і завдання філософії освіти. 

Специфіка філософського рівня осягнення проблем освіти. Сутність освіти як 

явища культури. Взаємозв’язок динаміки культури та еволюції освітянської 

діяльності. Система освіти як культурний посередник. Поняття «ідеал 

освіченості». Історична конкретність та мінливість цього поняття. Поняття 

«парадигма», «освітня парадигма». Освіта як особливий тип людської 

діяльності та соціальний інститут. Особливості взаємодії освіти з іншими 

інститутами суспільства (держава, сім’я, релігія, наука). Особливості 

соціальних відносин у сфері освіти. Історична типологія освіти. Писемність і 

прогрес освіти. Ключові ідеї античної культури і освіти. Метод «маєвтики» 

Сократа. Платонівська та аристотелівська концепції освіти. Гуманістичні 

ідеали доби Відродження. Доба Просвітництва та її вплив на розвиток освіти 

(Жан-Жак Руссо, Вольтер, Дідро). Педагогічна система Я.-А. Коменського. 

Місія університету в європейській культурі. Педагогічна теорія класичної 

освітньої парадигми. Українська інтелектуальна думка про сенс освіти та її 

сучасні ціннісно-смислові орієнтири. Формування та розвиток сучасних 

освітніх парадигм. Освіта в інформаційному суспільстві. Філософсько-

методологічні засади освітньо-педагогічної прогностики. Інтеграційні 

тенденції освітніх систем і технологій в умовах глобалізації. Філософсько-

методологічні проблеми розвитку сучасної освіти. Новітні філософсько-

методологічні розробки щодо навчально-виховного процесу. Розвиток 

синергетичної методології у вітчизняній науці. Проблеми стандартизації в 

освіті. Філософське осмислення проблем розвитку системи вітчизняної 

освіти.  Роль і можливості України в євроінтеграційних освітніх тенденціях 

сучасності.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− особливості предметної ідентифікації філософії освіти; 

− методологічні функції філософії освіти; 

− сутність освіти, як соціокультурного феномену; внесок провідних 

філософів у розвиток ідеї освіти; 

− цілі, цінності, ідеали та результати освіти; 

− еволюцію ідеї освіти; вплив освіти на розвиток особистості і 

суспільства; 

− основні парадигми розвитку освіти. 

− закономірності розвитку освіти; результати освіти та критерії їх 

оцінки; 

− оволодіти цілісним обсягом знань з філософії освіти; 



− загальні тенденції розвитку освіти; 

Уміти:  
− аналізувати освітнє середовище; 

− досліджувати ціннісно-смислові координати освіти своїх 

вихованців; 

− отримати власну освітню позицію, яка розгортає освітній процес 

до рівня всезагальності розуміння людини і людяності, гуманізму 

і фундаментальних цінностей. 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

ЗК. 5. Здатність до чіткого, аргументованого мислення: побудова 

доведення та спростовування, проведення аналогії та висування гіпотези; 

протистояння логічним прийомам  маніпулювання 

 СК. 1. Здатність виявляти національну й особистісну гідність, 

громадянську свідомість та активність: дбати про розвиток і 

функціонування освітянського громадянського суспільства як осередку 

духовного розвитку України; мати і відстоювати власну освітологічну 

позицію 

СК. 7. Здатність до  критичного  оцінювання власної   професійної  

педагогічної діяльності: готовність до самонавчання та саморозвитку. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН.1. Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних 

методологічних вчень, основні етапи  і особливості розвитку філософії 

освіти, володіти основними світоглядними орієнтирами в розвитку сучасної 

освіти. 

ПРН.2. Виявляти готовність переглядати власну концептуальну  позицію 

з  розвитку освіти; розуміти та інтерпретувати сучасні концепції, ключові 

напрями реформування, цілі, завдання, принципи розвитку освіти в Україні. 
 

Опис навчальної дисципліни 

ОДЗ 1. 02 МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Навчальна дисципліна «Методологія науково-педагогічних 

досліджень» належить до циклу загальної підготовки згідно навчального 

плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів початкової школи 

основних знань і умінь з питань організації науково-педагогічних 

досліджень, узагальнення знань магістрів у сфері освіти науково-

педагогічного пошуку на теоретико-методологічному рівні, а також їх 



залучення до критичного осягнення ідеї освіти як соціокультурного 

феномену та вироблення інноваційних шляхів удосконалення системи освіти.  

Завдання курсу є вивчення базових положень необхідних в процесі 

організації науково-педагогічних досліджень, дослідження методологічних 

засад та наукового апарату педагогічного пошуку, основних методів 

наукового дослідження та організації експериментальної роботи; 

удосконалення методологічної компетентності магістрів та розвиток їхньої 

дослідницької культури.  

Предмет курсу: дослідження основ наукoвo-дoслідницької рoбoти  в 

складі професійної підготовки майбутніх магістрів; теоретичне 

обґрунтування організації науково-педагогічного дослідження як сукупності 

цілеспрямованих процесуальних дій суб’єктів (викладачів, студентів тощо) у 

навчальний та пoзанавчальний час згідно з технологіями, які забезпечують 

реалізацію oсoбистіснo oрієнтoванoї мoделі взаємодії з метою формування у 

майбутнього магістра необхідних кoмпетентостей; формування умов 

концептуальних та методологічних засад впливу основ наукoвo-

дoслідницької рoбoти на модернізацію освітньої сфери, глобальні та 

вітчизняні проблеми розвитку освіти дошкільників і школярів.  

Основний зміст дисципліни: Курс містить два змістових модулі:  1)  

Методологічні засади та науковий апарат педагогічного дослідження; 2)  

Методи науково-педагогічного дослідження. Основні питання курсу: 

Педагогічне дослідження як процес і результат наукової діяльності. 

Класифікація педагогічних досліджень. Встановлення проблеми пошуку.  

Тема дослідження, його актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання і 

гіпотеза. Методологічні і теоретичні засади педагогічного дослідження, його 

наукова новизна, теоретичне і практичне значення одержаних результатів та 

їх достовірність. Класифікації методів наукового дослідження. Досвід 

здійснення науково-педагогічного дослідження. Приклади організації 

експериментальної роботи в педагогічній сфері. Пропоненти, опоненти, 

експерти, рецензенти. Робота з літературою. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− основні вимоги до організації педагогічного дослідження як 

процесу і результату наукової діяльності;  

− як класифікуються педагогічні дослідження (за їх характером і 

змістом);  

− як встановлюється проблема дослідження;  

− систему класифікації методів наукового дослідження та 

організації експерименту. 

Уміти:  

− аналізувати освітнє середовище;  

− встановлювати больові точки освітнього процесу;  

− помічати протиріччя й існуючі проблеми та організовувати 

власні шляхи їх вирішення для поліпшення освіти;  

− компетентно впливати на модернізацію освіти України. 



Компетентності, що формуються: 

ЗК. 5. Здатність до чіткого, аргументованого мислення: побудова 

доведення та спростовування, проведення аналогії та висування гіпотези; 

протистояння логічним прийомам  маніпулювання. 

 СК. 5. Здатність  до здійснення  науково-дослідної діяльності: 

володіння науково-педагогічним апаратом, здатність до  застосування 

науково-педагогічних категорій та наукових  методів дослідження, 

спрямованих на вирішення завдань розвитку, навчання та виховання дітей 

молодшого шкільного віку з дотриманням наукової етики та  розвитку 

дослідницької культури; готовність до створення інноваційних педагогічних 

технологій; здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю  

студентів. 
 

Програмні результати навчання: 
 

  ПРН.1. Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних 

методологічних вчень, основні етапи  і особливості розвитку філософії 

освіти, володіти основними світоглядними орієнтирами в розвитку сучасної 

освіти. 

  ПРН.2. Виявляти готовність переглядати власну концептуальну  

позицію з  розвитку освіти; розуміти та інтерпретувати сучасні концепції, 

ключові напрями реформування, цілі, завдання, принципи розвитку освіти в 

Україні. 

 ПРН.3. Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з 

соціальним, політичним, економічним і екологічним контекстом; 

застосовувати методологію наукових досліджень у професійній діяльності: 

ставити і вирішувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 

практичної діяльності. 

ПРН.4. Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та 

керувати науково-дослідною діяльністю студентів  у ході викладання  

дисциплін   фахової підготовки вчителів початкової освіти. 

ПРН.7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі сучасні 

досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні технології. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДЗ 1.03 ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Навчальна дисципліна «Педагогіка та психологія вищої школи» 

належить до обов’язкових дисциплін циклу професійної підготовки згідно 

навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу полягає у розвитку креативності майбутніх учителів 

початкової школи, їх творчої індивідуальності, формуванні системи знань, 

умінь, навичок з організації творчого процесу навчання й виховання учнів, 

обґрунтуванні шляхів і умов ефективного впливу на їх особистісний творчий 

розвиток, а також у підготовці магістрантів до майбутньої науково-

педагогічної діяльності у закладах вищої освіти.  



Завдання курсу :  

 розкрити основні теоретичні засади філософії педагогіки та 

психології вищої школи, дидактики та теорії виховання; 

 дати загальну характеристику сучасного освітнього простору 

вищої школи, залучити студентів до аналізу його проблем та 

прогнозування перспектив розвитку; 

 сформувати у студентів уміння розв'язувати практичні завдання 

навчально-виховного процесу у вищій школі; 

 удосконалити навички самостійної навчальної роботи, в тому 

числі уміння опрацьовувати та систематизувати наукові 

літературні першоджерела; 

 сприяти опануванню майбутніми фахівцями методики підготовки 

та проведення різних форм організації занять у ЗВО; методик 

вивчення особистості і колективу студентів, що необхідно для 

розробки і застосування сучасних освітніх технологій, вибору 

оптимальної стратегії навчання і виховання; 

 формування освіченої, творчої особистості майбутнього вчителя 

початкових класів; 

  ознайомлення студентів з методами психодіагностики 

професійних 

якостей педагога та педагогічного колективу. 

Предмет курсу: розкриття студентам знань про особливості процесів 

гуманізації і гуманітаризації вищої освіти, формування уявлення про 

особистість, її розвиток, психічне здоров’я  і прояв здібностей на шляху 

самовдосконалення, стилі педагогічного управління, формування навичок 

взаємодії з іншими, формування уявлень про психологію управління і імідж 

сучасного викладача вищої школи, розкриття наукових засад, мети і 

принципів професійної освіти, особливості сучасного науково-педагогічного 

процесу, формування уявлень щодо принципів, методів і форм організації 

навчання у виші, методи психолого-педагогічних досліджень із проблем 

професійної підготовки фахівців.  

Основний зміст дисципліни:  Педагогіка вищої школи: предмет, 

завдання, функції, місце в структурі педагогічних наук, основні поняття 

педагогіки вищої школи, науково-педагогічний процес у ЗВО: сутність, 

структура, етапи, закономірності, принципи, рівні методологічного знання в 

педагогіці вищої школи, методи та етапи науково-педагогічного 

дослідження, загальна характеристика і класифікація студентів ЗВО, 

викладач ЗВО як організатор навчально-виховного процесу, права та 

обов’язки педагогічних та науково-педагогічних працівників, соціально-

тпсихологічна структура групи,  визначення групи, її структури, видів, теорії 

лідерства, типи лідерів, стилі управління, стилі педагогічного управління, 

умови підвищення ефективності управління та співпраці, умови створення 

гарної атмосфери у колективі для підвищення ефективності праці підлеглих, 

психологія спілкування, психологічна характеристика процесу комунікації, 



моделі комунікації, закони успішної комунікації, види спілкування, 

психологічні умови успішного спілкування, засоби та бар’єри спілкування, 

спілкування як процес сприйняття людьми один одного, стилі педагогічного 

спілкування, емоційний інтелект, емоційні компетенції, психологія 

конфлікту, конфлікти та шляхи їх подолання, зміст поняття «конфлікт», типи 

конфліктів умови виникнення конфліктної ситуації, стратегії поведінки в 

конфліктній ситуації, типи конфліктних особистостей, система вищої освіти 

в Україні, тенденції та перспективи розвитку, вища освіта в Україні, її 

основні принципи і завдання, тенденції та перспективи її розвитку в 

розвинених країнах світу у ХХІ столітті, інтеграція вищої освіти, 

організаційно-правове забезпечення вищої освіти, організація праці 

викладача вишу, педагогічне навантаження, місце та роль методичного 

забезпечення для якісної підготовки фахівців, робоча програма дисципліни, 

план заняття, опорні конспекти: їхня структура, методичні підходи до 

написання, сучасні підручники та навчальні посібники, комп’ютерна 

підтримка навчального процесу, методика проведення лекційних, 

семінарських і практичних занять, види лекцій та їх особливості, підготовка 

та організація лекційних занять, лектор та аудиторія, імідж лектора, його 

складові, семінарські заняття: види і методика їх проведення, практичні 

заняття як форма організації навчання, навчально-методичне забезпечення 

проведення занять, сучасні технології навчання у виші, сутність педагогічної 

інноватики, інтерактивне навчання, структура та процес ділової гри, ігрові 

технології у вищій школі, методика використання інформаційних технологій 

навчання: дистанційне навчання, комп’ютерні засоби професійно-

педагогічної комунікації, діагностика знань студентів, компоненти, функції і 

види контролю знань студентів, методи і форми організації контролю знань, 

шляхи їх удосконалення. Рейтинговий контроль знань. Особливості 

проведення заліків та іспитів. Комплексні екзаменаційні білети та методика 

їх розробки. Методичне забезпечення контролю і оцінки знань студентів.     

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

  основні принципи та систему освіти, її види, форми здобуття, 

складники освітні ступені та структуру закладів вищої освіти України; 

 структуру державних стандартів вищої освіти; 

 права та обов’язки учасників освітнього процесу; 

 зміст та основні вимоги освітньої програми своєї спеціальності; 

 вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі 

спеціальності та дисципліни; 

 сутність нових та інформаційних технологій навчання у вищий школі 

та дидактичні принципи побудови електронних навчальних посібників; 

 принципи організації психолого-педагогічного дослідження; 

вміти: 

 самостійно опрацьовувати різні види джерел (навчальну та 

навчально-методичну літературу), критично її аналізувати і використовувати 

в педагогічній практиці та підчас підготовки до занять; 



 розробляти та проводити всі види занять і контрольних заходів у 

виші; 

 організовувати та аналізувати власну науково-педагогічну 

діяльність; 

 планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та 

програмою дисципліни; 

 розробляти зміст, проводити структурування навчального матеріалу 

та проводити заняття різних видів; 

 визначати методи та засоби навчання та контролю, аналізувати їх 

ефективність; 

 організувати та керувати пізнавальною діяльністю студентів, 

формувати у студентів критичне мислення та уміння здійснювати діяльність 

зі всіма її складовими; 

 здійснювати контроль і оцінку результатів та проводити корекцію 

процесу навчання; 

 складати завдання для контролю знань (в.ч. завдання у тестовій 

формі) та ККР з дисципліни спеціальності; 

 застосовувати комп’ютерну техніку в навчальному процесі. 
 

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету.  

ЗК. 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації.  

СК. 3. Здатність до здійснення просвітницької діяльності:  
готовність до методичної діяльності  скерованої на підвищення  психолого-

педагогічної компетентності  батьківської спільноти, методичного рівня 

педагогічної спільноти; здатність до  узагальнення, впровадження та 

розповсюдження  педагогічного досвіду,  наукових досягнень  у галузі 

педагогіки та психології; здатність до роз’яснювальної  роботи  з батьками з 

питань охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими потребами. 

 СК. 6. Готовність до викладацької  діяльності у  закладах вищої 

передвищої фахової освіти: здатність  до застосування основних 

педагогічних  концепцій у сфері вищої освіти відповідно до процесів її 

реформування та розвитку; готовність застосовувати в освітньому процесі 

студентоцентроване  викладання та оцінювання. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН. 3. Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з 

соціальним, політичним, економічним і екологічним контекстом; 

застосовувати методологію наукових досліджень у професійній діяльності: 



ставити і вирішувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 

практичної діяльності. 

  ПРН. 4. Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та 

керувати науково-дослідною діяльністю студентів  у ході викладання  

дисциплін   фахової підготовки вчителів початкової освіти. 

 ПРН. 6. Демонструвати володіння теоретичними та методичними 

засадами  викладання дисциплін фахової підготовки майбутніх вчителів з 

початкової освіти  у закладах вищої та передвищої фахової освіти   
 

Опис навчальної дисципліни 

ОДЗ 1. 04 АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

(англійська) 

Навчальна дисципліна «Англійська мова за професійним спрямуванням» 

належить до циклу загальної підготовки згідно навчального плану підготовки 

фахівців. 

Мета курсу – підготовка конкурентоспроможного фахівця для різних типів 

закладів загальної середньої освіти, закладів вищої та перед вищої фахової освіти, 

управлінських освітніх структур, здатних до самоосвіти та самовдосконалення; 

формування професійної компетентності майбутніх магістрів на основі розвитку 

необхідних автоматизованих комунікативних  мовленнєвих навичок в сфері 

професійного спілкування та їх застосування на практиці; підготовка до наукової 

діяльності  у вищій школі. 

Завдання курсу є: 

- формувати у студентів загальні компетенції (декларативні знання, вміння й 

навички, компетенцію існування та вміння вчитися); 

- навчити непідготовленого та підготовленого монологічного мовлення (опис, 

міркування, повідомлення, презентація); 

- сформувати навички діалогічного мовлення (бесіда, інтерв’ю, дискусія); 

- сформувати уміння написати резюме, автобіографію, заяву на роботу, різні 

види листів; 

- вдосконалювати навички ознайомлювального читання текстів з фаху; 

вивчаючого читання з установкою на отримання професійної інформації, 

робити нотатки у процесі читання, опрацьовувати велику кількість 

матеріалу; переглядового читання (тексти з спеціальності); пошукового 

читання; 

- навчити аудіюванню автентичних матеріалів іноземної мови та текстів зі 

спеціальності; 

- уміння здійснювати мовленнєву діяльність з урахуванням соціокультурних 

норм спілкування. 
 

Предмет курсу: Аспекти мови та види іншомовної мовленнєвої діяльності 

в процесі формування знань, умінь і навичок іншомовної мовної та мовленнєвої 

діяльності, професійно-мовленнєвої комунікативної компетентності студента 

магістра. 



Основний зміст дисципліни: Стилі навчання та викладання. Навчальна 

діяльність та форми мотивації. Розвиток навичок читання та письма. Як 

використовувати відео-уроки для викладання англійської мови. Розвиток 

навичок аудіювання. Комунікативні підходи у навчанні. Писемне 

спілкування академічного характеру. Робота з професійною літературою та 

діловою документацією. Виконання письмового та усного перекладів 

наукових статей. Реферування англійською мовою науково-дослідницьких 

статей. Анотування англійською мовою професійної літератури. Складання 

ділової документації (звітів, оглядів, тощо). Працевлаштування (резюме, 

супровідний лист тощо). Шляхи пошуку роботи. Написання резюме, 

супровідного листа. Співбесіда. Типи співбесід і питання, які часто задаються 

під час інтерв’ю із роботодавцем. Культура мовлення. Вигляд. Поведінка. 

Персональна та професійна ідентифікація. Формування навичок критичного 

читання. Ведення конспектів. Наукові об’єднання, спілки, товариства. 

Науково-педагогічні громадські організації. Формування навичок критичного 

читання. Ведення конспектів. Наукові об’єднання, спілки, товариства. 

Науково-педагогічні громадські організації. Перегляд конференцій TED talks 

секції Освіта. Ознайомлення з особливостями організації та проведення  

Web-конференцій. Міжнародні конференції, зустрічі, дискусії. Ознайомлення 

із особливостями презентації наукових досліджень:  підготовка та 

проведення презентацій (виступів - доповідей); технічні засоби та наочність; 

інтерпретація візуальних засобів, які супроводжують текст (схем, рисунків, 

графіків  та таблиць). Ознайомлення із правилами та умовами участі у вчених 

нарадах, зборах, семінарах та  засіданнях Круглого столу з освітніх тем. 

Формування навичок ведення дискусій та наукових диспутів з освітніх тем. 

Вживання граматичних та лексичних структур англійської мови рівня В2 

відповідно до європейських стандартів знання іноземної мови. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− функціональну лексику англійської мови, лексику зі спеціальності  

− особливості формату різних жанрів та типів академічної 

друкованої літератури та професійної літератури на електронних 

носіях; 

− граматичні структури, необхідні для іншомовного реферування та 

анотування професійної літератури; 

− правила англійського синтаксису, мовні форми, властиві для 

офіційних та розмовних регістрів академічного писемного 

спілкування; 

− міжкультурні відмінності між Україною і країнами світу, зокрема 

країнами мова яких вивчається; 

− стратегії ефективного читання, аудіювання, навчання, пошуку 

інформації в різних джерелах інформації, включаючи інтернет-

пошук; 



− новітні тенденції у дослідженні літератури; соціокультурний 

аспект іноземної мови.  

 

Уміти: 

− адекватно реагувати на основні ідеї та брати активну участь у 

обговореннях, бесідах, що пов’язані з навчанням, роботою та 

особистим життям; 

− розуміти і продукувати особисту кореспонденцію (листи,  

електронні повідомлення тощо); 

− правильно заповнювати бланки різних форматів відомостями про 

себе та організацію, здійснювати безпосереднє усне й писемне 

спілкування в академічному та професійному середовищі з 

урахуванням особливостей міжкультурної комунікації; 

− розуміти зміст письмової наукової інформації та рівень 

релевантності для власної теми дослідження; 

− організовувати інформацію, отриману з письмових джерел, у 

вигляді конспектів та нотаток для подальшого використання; 

− продукувати зв’язні та послідовні усні монологи на основі 

прочитаної професійної літератури; 

− викладати власні думки та аналіз результатів роботи під час нарад,  

зборів та семінарів; 

− розрізняти різні жанри автентичних текстів, пов’язаних зі 

спеціальністю, з підручників, газет, популярних і спеціалізованих 

журналів та Інтернет джерел та визначати позицію і точки зору 

автора; 

− виконувати анотування та реферування джерел наукової 

інформації на належному рівні граматичної та академічної 

коректності; 

− складати ефективне резюме, лист супроводу та інші документі, 

потрібні для працевлаштування. 
 

Компетентності, що формуються:  

ЗК. 2. Здатність   до спілкування іноземною  мовою  в усній і 

письмовій формі для комунікації; в навчальній, науковій, професійній і 

соціально-культурній сферах спілкування. 

 СК. 5. Здатність  до здійснення  науково-дослідної діяльності: 

володіння науково-педагогічним апаратом, здатність до  застосування 

науково-педагогічних категорій та наукових  методів дослідження, 

спрямованих на вирішення завдань розвитку, навчання та виховання дітей 

молодшого шкільного віку з дотриманням наукової етики та  розвитку 

дослідницької культури; готовність до створення інноваційних педагогічних 

технологій; здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю  

студентів. 
 

Програмні результати навчання: 



ПРН. 4. Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та 

керувати науково-дослідною діяльністю студентів  у ході викладання  

дисциплін   фахової підготовки вчителів початкової освіти. 

     ПРН. 11. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для 

здійснення науково-дослідної діяльності, роботи з науковою та методичною 

літературою в галузі педагогіки та психології; усній та письмовій 

комунікації,  професійному спілкуванню.  

 

Цикл фахової підготовки 

Обов’язкові дисципліни 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 01 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ОСВІТНІХ 

ГАЛУЗЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології навчання освітніх 

галузей початкової школи» належить до циклу фахової підготовки згідно з 

навчальним планом підготовки фахівців. 

Мета курсу: усвідомлення майбутніми вчителями і організаторами 

початкової освіти цілісної системи особистісно орієнтованих педагогічних 

технологій та їх домінанти – особистості дитини; оволодіння знаннями 

широкого спектру сучасних освітніх технологій; підвищення якості 

підготовки фахівця, здатного до гнучкої та мобільної побудови професійної 

діяльності. 

Завдання курсу: 

− оволодіння основами сучасних педагогічних технологій в межах 

обсягу Державного стандарту початкової освіти; 

− набуття умінь та навичок здійснювати педагогічну діяльність у 

різноманітних концептуальних системах; 

− вивчення інноваційного педагогічного досвіду; 

− формування інтересу до педагогічної науки і практичної діяльності 

в галузі освіти; 

− формування потреби у професійній самоосвіті; 

− надання студентам допомоги у професійному становленні. 

Предмет курсу: процес ознайомлення з новими системами навчання, 

що включає зміст навчання (педагогічні технології, їх класифікацію, засади 

впровадження педагогічних технологій в освітній процес початкової школи); 

діяльність викладача і його роль в організації навчання; діяльність здобувачів 

освіти із засвоєння знань і формування відповідних компетенцій. 

Основний зміст дисципліни: Технологізація навчання у новій 

парадигмі освіти. Поняття «педагогічні технології», їх класифікація, 

структура педагогічних технологій. Компоненти педагогічної технології. 

Функції педагогічних технологій в освітньому процесі. Критерії ефективності 

педагогічних технологій. Історія розвитку педагогічних технологій. 

Педагогічні технології в початковій освіті. Технологія особистісно 



орієнтованого навчання і виховання. Технологія розвивального навчання. 

Технологія проблемного навчання. Технологія диференційованого навчання. 

Технологія блокового навчання. Інтерактивна технологія навчання. 

Технологія організації групової навчальної діяльності. Ігрові технології 

навчання. Технологія проектного навчання. Технологія формування творчої 

особистості. Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі. 

Освітня діяльність учителя початкових класів за умов інформатизації. 

Особливості використання інформаційних технологій в освітніх галузях 

початкової школи. Мультимедійні презентації в освітньому процесі. 

Електронні підручники, їх можливості і роль в освітньому процесі. 

Електронні навчальні ігри та віртуальні тренажери як нові засоби освіти. 

Психолого-педагогічні умови застосування ІКТ у початковій школі. 

Організаційна та контрольно-оцінювальна діяльність учителя та організатора 

освіти засобами ІКТ. Технології дистанційної освіти. Інформаційно-освітні 

середовища: моделі та способи функціонування. LMS (Learning Management 

System) і програмні додатки для адміністрування навчальних курсів в рамках 

дистанційного навчання. Quizlet, Udemy, EdX, Coursera, Brainly, 

Khan Academy, CK-12, Classroom, Prometheus. Доповнена / віртуальна / 

змішана реальність в освіті. Штучний інтелект (ШІ), можливості його 

використання в сучасній освіті. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати: 

− основні структурні елементи педагогічної технології; 

− особливості здійснення педагогічної діяльності на технологічному 

рівні; 

− класифікацію сучасних інноваційних технологій в сфері освіти, їх 

зміст; 

− провідні форми, методи, засоби запровадження сучасних інноваційних 

технологій в умовах початкової школи; 

вміти: 

− використовувати педагогічні технології в освітньому процесі 

початкової школи;  

− використовувати елементи психолого-педагогічної діагностики з 

метою можливості застування педагогічної технології; 

− застосовувати теоретичні знання в професійній діяльності; 

− реалізовувати процес професійного самовиховання і самоосвіти; 

− володіти засобами раціонального застосування сучасних комп’ютерних 

систем у професійній діяльності. 
 

Компетентності, що формуються: 



 ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН. 5. Виявляти готовність розвивати свій науково-теоретичний 

потенціал в педагогічній сфері, самостійно добувати знання  і вміння з 

питань  організації освітньої процесу, методичної роботи та наукової 

діяльності  в сучасній школі; вдосконалювати свою особистість, підвищувати 

інтелектуальний та культурний рівень. 

ПРН. 7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі сучасні 

досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні технології. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 02 УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ЗАКЛАДАХ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Навчальна дисципліна «Управління освітнім процесом у закладах 

загальної середньої освіти» належить до обвязкових дисциплін циклу 

фахової підготовки згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у майбутніх вчителів початкової школи 

управлінських знань і умінь з питань організації освітнього процесу, 

методичної роботи та керівництва науково-методичною діяльністю у 

сучасній школі, їх застосування на практиці; дати майбутньому фахівцю 

вичерпну, систематизовану інформацію про сучасні підходи до управління 

освітнім процесом у загальноосвітньому закладі, прийнятті відповідних 

управлінських рішень.  

Завдання курсу є вивчення базових положень, необхідних у 

повсякденній діяльності вчителя як управлінця в рамках встановлених 

компетенцій, розширення, систематизування управлінських знань 

магістрантів, засвоєння ними понять в процесі викладання дисципліни і 

самостійної роботи з основ управління освітнім процесом у 

загальноосвітньому закладі, які необхідні сучасному організатору освіти. 

Предмет курсу: розкриття студентам знань про предмет і завдання 

управління освітнім процесом у загальноосвітньому закладі та 

організаторську діяльність керівника (форми, методи, засоби і функції 

управління).  

Основний зміст дисципліни: курс передбачає два змістових модулі: 

1) Предмет і завдання управління освітнім процесом у загальноосвітньому 

закладі, 2) Організаторська діяльність керівника школи. 



До головних питань курсу відносяться: Циклічний характер управління 

освітнім процесом у загальноосвітньому закладі. Структура, функції і 

методи внутрішньошкільного управління. Організаторська діяльність 

керівника школи і шляхи її демократизації. Організація методичної роботи в 

школі. Контрольно-аналітична діяльність керівника школи. Шкільний 

педагогічний колектив і організація його роботи над науково-методичною 

проблемою. Організація виховної роботи як складової освітньої системи 

школи. Дослідницька робота в школі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

− загальні підходи і принципи щодо сутності і структури поняття 

«управління загальноосвітнім закладом»;  

− сукупність форм, методів, засобів і функцій управління закладами 

освіти в умовах інноваційного розвитку;  

− основні алгоритми організаторської діяльності керівника школи, 

можливості використанню сучасних педагогічних технологій, що 

застосовуються в закладах освіти та при управління ними;  

− традиційні і новітні підходи до організації та супроводу освітнього 

процесу у ЗСО;  

− основні форми організації освітнього процесу, його структуру, 

організаційні ланки, планування і прогнозування;  

− основи організації і ведення методичної роботи та наукової діяльності; 

− організацію планування і обліку навчальної, виховної, методичної, 

наукової та інших видів діяльності педагогічних працівників. 

Уміти:  

− реалізовувати у своїй педагогічній діяльності вимоги керівних 

документів з організації освітнього процесу у ЗСО;  

− використовувати прогресивні підходи до організації освітнього 

процесу при вивченні предметів;  

− правильно планувати свій робочий час, розробляти основні алгоритми 

організації навчально-виховного процесу та методичної роботи, 

проектно облаштовувати  навчальний рік.  

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

ЗК. 4.  Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 



 СК. 4. Готовність до здійснення управління та адміністрування  

освітнього  процесу в початковій  школі:  здатність  скеровувати свої дії 

відповідно до нормативно-правової бази освіти України та професійної 

етики; налагодження партнерства  із соціальними інституціями.    
 

Програмні результати навчання: 

   ПРН. 14. Здійснювати функції  управління освітнім процесом у 

початковій школі з використанням сучасних, науково обґрунтованих, 

традиційних та інноваційних засобів, методів, прийомів, технологій. 

   ПРН. 15. Вміти ефективно взаємодіяти з працівниками закладу 

освіти, органами управління і самоврядування; батьківською і педагогічною 

спільнотою; налагоджувати професійну комунікацію; критично оцінювати 

вплив власної діяльності на сумарний результат роботи колективу. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 03 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ  

В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

Навчальна дисципліна «Організація інклюзивної освіти в закладі 

загальної середньої освіти» належить до циклу фахової підготовки згідно з 

навчальним планом підготовки фахівців. 

Мета курсу: засвоєння магістрами теоретико-методологічних, 

нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти; 

оволодіння базовими знаннями, уміннями та навичками комплексного 

застосування у професійній діяльності різноманітних навчальних стратегій, 

пов’язаних із особливими освітніми потребами учнів початкової школи. 

Завдання курсу: 

− сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної 

освіти; 

− забезпечити засвоєння базових нормативних документів з питань 

організації інклюзивної освіти (законів, постанов Кабінету Міністрів 

України, наказів, розпоряджень, листів МОН, інших підзаконних 

актів); 

− виробити стратегії командної роботи фахівців закладу загальної 

середньої освіти при організації навчання та виховання дітей з 

особливими потребами; 

− забезпечити оволодіння формами і методами взаємодії з органами 

управління освітою, командою супроводу дитини з особливими 

потребами, батьками дітей з особливими потребами; 

− сформувати навички диференційованого навчання та оцінювання дітей 

з ООП; 

− виробити усвідомлення необхідності зростання педагогічної 

майстерності. 

Предмет курсу: підготовка майбутніх учителів і організаторів 

початкової освіти до професійної діяльності у системі інклюзивної освіти. 



Основний зміст дисципліни: Поняття «інклюзія», «інтеграція», 

«порушення психофізичного розвитку», «особливі потреби». Історичне 

підґрунтя інклюзивної освіти. Історія спеціальної освіти та інклюзії. 

Соціальна та медична моделі порушень розвитку. Основні принципи 

інклюзивної освіти. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної 

освіти: Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО. 

Законодавчо-нормативна база з питань інклюзії в системах освіти Заходу. 

Законодавчо-нормативні акти з питань інклюзивної освіти в Україні (освітні 

закони України, Положення про ПМПК, Положення про індивідуальне 

навчання, Постанова КМУ від 15.08.2011 № 872 «Порядок організації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», 

інструктивно-методичні листи МОН України щодо організації інклюзивного 

навчання у закладах загальної середньої освіти, Державний стандарт для 

дітей з особливими освітніми потребами). Основні завдання, принципи, 

методи, засоби психологічного і соціального супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Особливості 

впровадження інклюзивного навчання в Україні, ресурсні можливості 

спеціальної освіти. Суб’єкти інклюзивної освіти (органи управління освітою, 

адміністрація закладу загальної середньої освіти, команда супроводу, батьки 

дитини з ООП). Роль керівника закладу загальної середньої освіти, учителя-

класовода в організації навчання дитини з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному класі. Корекційно-розвивальна робота та її значення у процесі 

навчання дітей із порушеннями психофізичного розвитку. Команда 

супроводу та її діяльність в умовах інклюзивного закладу освіти. Асистент 

учителя як член команди супроводу: основні функції, завдання, необхідні 

компетентності, посадова інструкція асистента учителя. Співпраця фахівців 

як умова успішності інклюзивного навчання. Загальноосвітні, спеціальні та 

корекційно-розвивальні програми, їх адаптація та модифікація. Індивідуальна 

програма розвитку учня з особливими освітніми потребами. Індивідуальний 

навчальний план як складова навчального курикулуму, його основні 

компоненти. Технологія розробки індивідуального навчального плану. Роль 

сім’ї в процесі інтегрування дитини з особливими освітніми потребами в 

освітнє середовище. Співпраця з батьками при розробленні та виконанні 

індивідуального навчального плану. 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні знати:  

− законодавчо-правову базу організації інклюзивної освіти дітей з 

ООП; 

− зміст нормативних документів, інструктивно-методичних джерел, що 

регламентують професійну діяльність і функціональні повноваження 

учителя-класовода, керівника закладу освіти з інклюзивними 

класами; 

− педагогічні технології навчання учнів з особливими освітніми 

потребами; 

− методи безпечної практики роботи зі учнями із особливими 

потребами. 



вміти: 

 критично оцінювати та визначати прогресивні педагогічні підходи 

щодо організації інклюзивного освітнього простору в умовах закладу 

загальної середньої освіти; 

 використовувати нормативну базу, що регулює забезпечення прав 

учнів з особливими потребами на освіту; 

 самостійно аналізувати сучасні моделі інклюзивної освіти учнів 

початкових класів; 

 застосовувати різноманітні педагогічні технології навчання учнів з 

особливими освітніми потребами, стратегії їхнього особистісного 

розвитку; 

 організовувати педагогічне співробітництво в команді супроводу 

дитини з ООП; 

 застосовувати технічні та друковані засоби освіти, спеціальне 

обладнання в освітньому процесі учнів з особливими потребами. 
 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 

 СФК. 2. Здатність до організації  освітнього процесу в початковій 

школі з інклюзивним навчанням, здійснення психолого-педагогічного 

супроводу  навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
 

Програмні результати навчання:  

ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку.  

ПРН. 10. Застосовувати знання законодавчої та нормативно-правової 

бази освіти в Україні; міжнародних та державних актів України в галузі 

охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими потребами в  

професійній діяльності.  

ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку.  

СПРН. 1. Відтворювати теоретико-методологічні, нормативно-правові 

та організаційно-методичні засади організації інклюзивної освіти; 

здійснювати планування алгоритму та застосування технологій психолого-

педагогічного супроводу  дітей   з особливими потребами  в процесі 



інклюзивної освіти. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 04 ОСНОВИ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСВІТИ 

Навчальна дисципліна «Основи єврейської освіти» належить до циклу 

вибіркових дисциплін загальної підготовки згідно навчального плану 

підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у здобувачів освіти професійної 

компетентності на основі конкретно-історичного й інтегративного підходів 

до педагогічних фактів і явищ з метою подальшого застосування набутих 

знань і вмінь у власній практиці навчання. 

Завдання курсу – вивчення концептуальних наукових положень з 

історіографії та методології єврейської освіти в Україні та світі, аналіз 

основних підходів та етапів розвитку єврейської освіти, здійснення 

порівняльного аналізу освітніх систем у галузі єврейської освіти в Україні та 

світі, розширення знань щодо змісту єврейської освіти, оволодіння 

термінологічним і понятійним апаратом, необхідним для набуття професійної 

компетентності педагогів. 

Предмет курсу – ознайомлення здобувачів освіти з витоками, 

розвитком і сьогоденням єврейської освіти, її етапами, типами, 

особливостями; формування здатності розуміти трансформаційні процеси у 

галузі єврейської освіти в історичній ретроспективі з огляду на взаємовплив 

культур, зміни ціннісних орієнтирів, розвиток методичної системи. 

Основний зміст дисципліни: 

Мета та завдання курсу «Основи єврейської освіти»; бібліографічні 

ресурси. Історіографія розвитку єврейської освіти (Період Першого Храму, 

Період Другого Храму). Педагогіка Близького Сходу в епоху інституційного 

оформлення (Талмудичний період). Талмуд та його педагогічне значення. 

Родина як основа педагогічного середовища. Єврейська школа у період 

Талмуду. Педагогічний ідеал учня та наставника. Соціальний статус та 

положення рабина протягом перших п’яти століть нашої ери. Історіографія 

розвитку єврейської освіти (Середньовіччя). Система традиційних закладів 

єврейської освіти (Бейт-Мідраш, Хедер, Талмуд-Тора, Слободська Єшива, 

Равинські семінарії). Єшиви: функції, історико-педагогічний аналіз розвитку 

у різні епохи та періоди (Танаїв, Амораїв, Гаонів; Єшиви країн ісламу та 

Європи), методи навчання. Єврейська освіта в новий і новітній час: країни 

Європи. Єврейська освіта в новий і новітній час: країни Сходу. Освіта в Ерец 

Ісраель. Ізраїль та його вплив на систему єврейської освіти в діаспорі. 

Система освіти в Ізраїлі: закони про освіту, цілі та завдання. Система освіти в 

Ізраїлі: типологія закладів освіти та характеристика змісту навчання. 

Альтернативні системи навчання для в Ізраїлі. Єврейська освіта та навчальні 

програми з юдаїки у Європі та Латинській Америці. Єврейська освіта та 

навчальні програми з юдаїки у США. Єврейська освіта на теренах України: 



історія та сучасність. Система закладів освіти України з єврейським 

етнокультурним компонентом. Академічна юдаїка в Україні.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

− традиційні й інноваційні підходи єврейської формальної та 

неформальної освіти,  

− історичні та методологічні особливості розвитку єврейської освіти,  

− бути обізнаними щодо провідних персоналій і досягнень у галузях 

єврейської освіти, науки та культури,  

− особливості педагогічних систем і закладів єврейської освіти України 

та світу,  

− різноманітні освітні технології. 

Уміти:  

− аналізувати теоретичні джерела з курсу;  

− здійснювати компаративний аналіз розвитку єврейської освіти 

відповідно до історико-філософських положень і дидактичних 

принципів; знаходити, систематизувати та узагальнювати факти та 

освітні підходи; 

− визначати методологічні основи навчального процесу відповідно до 

різних історичних епох і систем єврейської освіти. 
 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 

 СФК.1. Здатність до викладання дисциплін етнокультурного 

компоненту у закладах загальної середньої освіти з  поглибленим вивченням 

мови іврит, історії та традицій єврейського народу: розуміння основних засад 

єврейської освіти. 
 

Програмні результати навчання: 

 ПРН. 1. Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних 

методологічних вчень, основні етапи  і особливості розвитку філософії 

освіти, володіти основними світоглядними орієнтирами в розвитку сучасної 

освіти. 

 ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

 СПРН. 2. Розуміти та інтерпретувати основні засади, концептуальні 

наукові положення з історіографії та методології єврейської освіти в Україні 

та світі; аналізувати основні підходи та етапи розвитку єврейської освіти; 



здійснювати  порівняльний аналіз  освітніх систем у галузі єврейської освіти 

в Україні. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 05 ПЕДАГОГІЧНА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА 
 

Педагогічна (асистентська) практика належить до обвязкових 

дисциплін циклу фахової підготовки згідно навчального плану підготовки 

фахівців. 

Метою асистентської практики є поглиблення та удосконалення 

комплексу професійних знань, умінь, навичок, розвиток особистісних 

навичок майбутніх викладачів англійської мови й літератури, практичних 

умінь і навиків дослідницької роботи, набуття досвіду викладацької 

професійної діяльності.  

Предметом педагогічної (асистентської) практики є організація, 

принципи, методика і технологія освітнього процесу у закладі вищої 

освіти.  

Завданнями педагогічної (асистентської) практики є: 
− набуття практичних навичок, необхідних для роботи викладачем, 

у тому числі навичок виховної роботи зі студентами; 

− уміння застосовувати теоретичні знання з курсу «Методика 

викладання у вищій школі»; 

− освоєння різноманітних методів, прийомів, форм роботи, 

сучасних технічних засобів навчання тощо. 

− поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих під 

час навчання за фаховими та педагогічними дисциплінами, їх 

практичне застосування в навчально-виховній роботі вищої 

школи; 

− розширення та поглиблення професійної підготовки, придбання 

педагогічних якостей викладача; 

− вироблення умінь планування навчальної роботи з урахуванням 

умов конкретного навчального закладу; 

− підготовка та проведення занять різних типів із застосуванням 

різноманітних форм організації навчального процесу, прийомів і 

методів навчання, спрямованих на активізацію роботи студентів; 

− організація навчальної діяльності студентів на заняттях; 

− виконання освітніх, виховних і розвиваючих функцій контролю у 

навчанні; 

− правильне використання умінь і навичок для оцінки знань 

студентів; 

− вироблення умінь аналізу і самоаналізу проведеного заняття; 

− вивчення студентами-практикантами передового педагогічного 

досвіду, використання отриманих знань для самостійної 

навчально-виховної роботи зі студентами всіх курсів; 



− ознайомлення та практичне застосування методів наукових 

досліджень з теорії та практики навчання іноземній мові та 

дисциплін за фахом «Міжнародні відносини»; 

− формування у студентів стійкого інтересу до обраної професії, їх 

стимулювання до вивчення спеціальних та педагогічних 

дисциплін, необхідних для роботи; 

− визначення професійної придатності студента-практиканта до 

роботи викладачем вищої школи. 
 

Основний зміст дисципліни: 

Навчальний: поглиблення й удосконалення теоретичних знань з 

лінгвістичних дисциплін та методики навчання й встановлення їхнього 

зв’язку з практичною діяльністю; проведення студентами-асистентами різних 

видів навчальних занять у ВНЗ (семінарів, практичних, лабораторних) із 

застосуванням сучасних методик і методів навчання, які активізують 

пізнавальну діяльність студентів; ознайомлення з формами і методами 

проведення занять у ВНЗ та критеріями оцінювання навчальних досягнень 

студентів у ВНЗ; науково осмислювати результати навчальної та виховної 

роботи у ВНЗ і на цій основі удосконалювати форми і методику навчання й 

технології у навчанні. 

Виховний: ознайомлення з функціональними обов’язками куратора 

академічної групи; формування у студентів-асистентів професійних умінь і 

навичок, необхідних для організації взаємодії і спілкування в педагогічному 

процесі; ознайомлення з методикою проведення виховної роботи у ВНЗ; 

формування уміння проводити групову та індивідуальну виховну роботу з 

студентами. 

Науково-дослідницький: вивчити основні напрями наукової 

діяльності викладачів; формування у студентів творчого й дослідницького 

підходів до майбутньої професійної діяльності; спостереження та аналіз 

керівництва науково-дослідною роботою студентів у ВНЗ. 

Організаційний: ознайомлення студентів з основними напрямами 

професійної діяльності викладача ВНЗ; виробити уміння організовувати 

аудиторну та позааудиторну роботу студентів; формування у студентів-

асистентів навичок аналізу результатів своєї праці, розвиток навичок 

професійної рефлексії. 

Методичний: ознайомлення із напрямами діяльності викладача ВНЗ; 

заохочення до вдосконалення педагогічних здібностей з метою творчого 

вирішення завдань навчання і виховання; створення умов для розвитку 

здібностей і самореалізації студентів у майбутній викладацькій діяльності, 

формування стилю викладання та потреби у самовдосконаленні; формування 

у студентів-асистентів професійних умінь і навичок, необхідних для 

організації взаємодії і спілкування в педагогічному процесі; розвиток 

особистісних якостей, необхідних викладачу англійської мови й літератури у 

професійній діяльності; виробити уміння аналізувати досвід і практику 

роботи викладачів і кураторів, власну професійну діяльність.   



Після проходження педагогічної (асистентської) практики студент 

повинен знати: 

− зміст професійної діяльності викладача вищої школи; 

− законодавчо-правові акти, що регулюють організацію навчально-

виховного процесу у ЗВО; 

− специфіку організації освітнього процесу у ЗВО; 

− основні форми й методи проведення навчальних занять у ЗВО; 

− функціональні обов’язки куратора академічної групи; 

− зміст та форми методичної й науково-дослідної роботи; 

− методику проведення виховної роботи з студентами. 

Уміти: 

− аналізувати практичний досвід фахівців вищої школи, власну 

професійну діяльність; 

− діагностувати проблеми у навчанні й знаходити оптимальні шляхи 

їхнього вирішення; 

− планувати етапи навчально-виховної діяльності у ЗВО з метою 

досягнення конкретних освітніх цілей; 

− застосовувати індивідуальні, групові та колективні форми навчально-

виховної роботи з студентами; 

− науково осмислювати результати навчальної та виховної роботи у ЗВО 

і на цій основі удосконалювати форми і методику навчання й 

технології у навчанні; 

− проводити семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття 

у ЗВО та вміти оцінювати навчальні досягнення студентів у ЗВО; 

− проводити виховну роботу з студентами. 
 

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

СК. 5. Здатність  до здійснення  науково-дослідної діяльності: 
володіння науково-педагогічним апаратом, здатність до  застосування 

науково-педагогічних категорій та наукових  методів дослідження, 

спрямованих на вирішення завдань розвитку, навчання та виховання дітей 

молодшого шкільного віку з дотриманням наукової етики та  розвитку 

дослідницької культури; готовність до створення інноваційних педагогічних 

технологій; здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю  

студентів. 

СК. 6. Готовність до викладацької  діяльності у  закладах вищої 

передвищої фахової освіти: здатність  до застосування основних 

педагогічних  концепцій у сфері вищої освіти відповідно до процесів її 

реформування та розвитку; готовність застосовувати в освітньому процесі 

студентоцентроване  викладання та оцінювання. 



СК. 7. Здатність до  критичного  оцінювання власної   професійної  

педагогічної діяльності: готовність до самонавчання та саморозвитку. 
 

Програмні результати навчання:  

ПРН. 2. Виявляти готовність переглядати власну концептуальну  

позицію з  розвитку освіти; розуміти та інтерпретувати сучасні концепції, 

ключові напрями реформування, цілі, завдання, принципи розвитку освіти в 

Україні.  

ПРН. 3. Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з 

соціальним, політичним, економічним і екологічним контекстом; 

застосовувати методологію наукових досліджень у професійній діяльності: 

ставити і вирішувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 

практичної діяльності.  

ПРН. 6. Демонструвати володіння теоретичними та методичними 

засадами  викладання дисциплін фахової підготовки майбутніх вчителів з 

початкової освіти  у закладах вищої та передвищої фахової освіти   
 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 06 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 
 

  «Науково-дослідна практика» належить до циклу фахової підготовки 

згідно навчального плану підготовки фахівців. 

 Мета практики – підготовка глибоко мислячого спеціаліста, який 

володіє основами теорії науки і творчої діяльності, практичними 

навичками збору, обробки та аналізу даних, результатів наукових 

експериментів, здатного генерувати ідеї, має здібності до наукових 

відкриттів і прогнозів. 

Завданнями курсу є: 

− формування наукового світогляду студентів, оволодіння сучасною 

методологією і методами наукового дослідження;  

− розвиток творчого мислення, цілісного осмислення наукової 

інформації, наукової ерудиції майбутнього фахівця; 

− розвиток вміння виявляти й окреслювати наукові проблеми для 

проведення наукового дослідження;  

− закріплення знань, умінь і навичок, здобутих у процесі  вивчення 

дисциплін за магістерською програмою;  

− оволодіння сучасними методами збирання, аналізу та обробки 

наукової інформації;  

− розвиток здатності до систематизації, узагальнення, виокремлення 

власних критеріїв наукового аналізу дослідження; 

− формування навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння 

активізації науково-дослідної діяльності магістрантів;  

− розвиток ініціативи, здатності застосовувати теоретичні знання у 

своїй практичній роботі;  



− формування вміння критично оцінювати результати дослідження, 

робити на їх основі висновки щодо вдосконалення методик 

організації науково-дослідної роботи; 

− оволодіння вміннями викладати здобуті результати у вигляді звітів, 

публікацій, доповідей;  

− формувати готовність до академічної мобільності та грантової 

політики. 

Предметом науково-дослідної практики є організація, принципи, 

методика і технологія здійснення наукових досліджень.  

Основний зміст практики: Розробка індивідуального графіку 

проходження практики. Узгодження його з науковим керівником 

магістерської роботи та факультетським керівником практики. 

Затвердження теми магістерської роботи на випусковій кафедрі. 

Встановлення термінів проведення дослідження (складання календарного 

плану). Узгодження їх з науковим керівником. Розробка наукового апарату 

дослідження (актуальність теми, об’єкт і предмет дослідження, його мета і 

гіпотеза, завдання дослідження, методи дослідження та ін.). Ознайомлення 

з науково-інформаційними джерелами за обраним напрямом досліджень, 

формування бібліографії. Формулювання вихідних положень дослідження. 

Виконання індивідуального завдання керівника-методиста. Підготовка 

тексту доповіді (виступу) для участі у Звітній студентській конференції за 

обраною тематикою магістерської роботи. Участь у конференції. Розробка 

емпіричної моделі дослідження. Оформлення дослідницького матеріалу. 

Оформлення звіту практики. Підготовка наукових тез за обраним 

напрямом досліджень (друк на сайті кафедри). Формулювання загальних 

висновків магістерського дослідження, рекомендацій щодо наукового та 

практичного використання здобутих результатів. Складання списку 

використаних джерел і оформлення додатка. Складання тез або конспекту 

виступу для попереднього захисту магістерської роботи. Оформлення звіту 

практики 

У результаті проходження науково-дослідної практики студент повинен 

знати:  
− методологію та організацію наукового дослідження;  

− особливості методів дослідження; 

− форми узагальнення наукових результатів; 

− характерні особливості наукової мови та наукової творчості;  

− особливості наукової публікації, характеристики теоретичних методів 

наукових досліджень;  

− методологію емпіричних досліджень; 

Уміти:  

− презентувати результати отриманих досліджень;  

− формулювати власну наукову концепцію;  

− вести наукову дискусію;  

− аргументувати власні наукові доводи та відповідати на 

контраргументи опонентів; 



− налагоджувати міжнародне співробітництво та партнерські відносини;  

− формувати готовність до академічної мобільності та грантової 

політики; 

− представляти наукову інформацію у форматі наукової статті, тез 

доповідей на наукових конференціях та круглих столах;  

− дотримуватися норм наукового цитування та посилання на джерельну 

базу дослідження. 
 

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 5. Здатність до чіткого, аргументованого мислення: побудова 

доведення та спростовування, проведення аналогії та висування гіпотези; 

протистояння логічним прийомам  маніпулювання  

СК. 5. Здатність  до здійснення  науково-дослідної діяльності: 
володіння науково-педагогічним апаратом, здатність до  застосування 

науково-педагогічних категорій та наукових  методів дослідження, 

спрямованих на вирішення завдань розвитку, навчання та виховання дітей 

молодшого шкільного віку з дотриманням наукової етики та  розвитку 

дослідницької культури; готовність до створення інноваційних педагогічних 

технологій; здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю  

студентів. 
 

Програмні результати навчання: 

  ПРН. 4. Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та 

керувати науково-дослідною діяльністю студентів  у ході викладання  

дисциплін   фахової підготовки вчителів початкової освіти. 

    ПРН. 5. Виявляти готовність розвивати свій науково-теоретичний 

потенціал в педагогічній сфері, самостійно добувати знання  і вміння з 

питань  організації освітньої процесу, методичної роботи та наукової 

діяльності  в сучасній школі; вдосконалювати свою особистість, підвищувати 

інтелектуальний та культурний рівень. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ОДФ 2. 07 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 
 

«Виробнича практика за спеціальністю» належить до циклу 

фахової підготовки згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Метою педагогічної практики є оволодіння майбутніми фахівцями 

формами, засобами, технологіями освітньої роботи в різних типах 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

Завданнями виробничої  практики за спеціальністю  є: 

− забезпечення умов для  професійної практики студентів, залучення їх до 

активної діяльності в учнівських колективах; 

− узагальнення практичних знань із психолого-педагогічних і фахових 

дисциплін, оволодіння засобами та методами застосування цих знань для 

самостійного розв'язання педагогічних завдань; 



− подальше ознайомлення із специфікою діяльності сучасних навчальних 

закладів  початкової школи (середня загальноосвітня школа,  

спеціалізована школа, гімназія, ліцей); 

− формування вмінь проводити уроки з використанням сучасних 

педагогічних технологій навчання; 

− розвиток умінь здійснювати виховну роботу; 

− формування творчого, дослідницького підходу до організації педагогічної 

діяльності, набуття вмінь проводити наукові дослідження з 

використанням ефективних методів і методик педагогічних досліджень, а 

також умінь здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об'єктивну 

самооцінку власної педагогічної діяльності та діяльності вчителів і колег-

практикантів; 

− оволодіння вміннями спілкування з вихованцями, їхніми батьками та 

педагогами; 

− вироблення у майбутніх педагогів навичок самостійності у підготовці та 

− проведенні різних форм i видів освітньої роботи з вихованцями та 

особистої відповідальності за їх якість та ефективність;  

− сприяння розвитку i закріпленню особистісних властивостей, які є 

передумовою формування  педагогічної майстерності, індивідуального 

стилю професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Предметом практики є процес навчання і виховання в початковій 

школі, методики початкової ланки освіти в освітньому процесі.  

Основний зміст практики: 

 Навчальна робота. Складання тематичного плану уроків на основі 

планів учителів. Планування окремих уроків та серій уроків спільно з 

методистом (учителем) або спираючись на їх консультації. Проведення 

уроків різних освітніх галузей. Відвідування уроків учителів та 

студентів-практикантів. Проведення предметного і комплексного 

аналізу відвіданих уроків за схемою.   

 Позакласна робота. Спостереження та аналіз окремих видів 

позакласної роботи, що проводять учителі школи. Планування окремих 

видів групових та масових форм роботи, які відповідають особливостям 

навчання у початковій  школі. Підготовка та проведення запланованої 

позакласної роботи. 

 Дослідна робота. Проведення тестування учнів з метою виявлення 

рівня знань програмних дисциплін початкової школи. Проведення 

методичного аналізу навчального матеріалу з метою             

прогнозування можливих труднощів (його засвоєння учнями). Вивчення 

науково-методичної літератури з метою удосконалення своєї роботи. 

Виступи на методичних семінарах. Проведення спостережень з метою 

вивчення та узагальнення досвіду вчителів. Проведення досліджень, 

необхідних для написання дипломної роботи. 

 

За наслідками проходження педагогічної практики студенти повинні 



знати: 

− форми, засоби, технології навчально-виховної роботи в різних типах 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

− основні поняття з педагогіки, психології та методик навчання програмних 

дисциплін початкової школи; 

− структурні особливості всіх типів уроків; 

− структуру тематичних та поурочних планів вчителя; 
− права та обов’язки вчителя початкової школи; 

− перелік обов'язків  класного керівника; 

− зміст роботи методичного  об'єднання вчителів початкової школи;  

− плани роботи навчального закладу;  

− вимоги до ведення навчльної документації (класного журналу, перевірки 

зошитів а ін.).  

За наслідками проходження педагогічної практики студенти повинні 

набути наступні вміння: 

Конструктивні: 
− складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою  з 

урахуванням різних умов навчання  і рівня підготовки учнів; визначати цілі 

та завдання кожного уроку з урахуванням етапу навчання; 

− обирати ефективні прийоми досягнення сформульованих цілей з 

урахуванням вікових особливостей учнів за етапом навчання; 

− визначати типи вправ, завдань, задач та послідовність їх виконання згідно з 

етапами оволодіння мовленнєвими, математичними, природничими  та 

іншими уміннями та навичками, а також з урахуванням труднощів - 

засвоєння навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів; 

− використовувати реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а 

також відповідний їм мовленнєвий матеріал для сприймання і засвоєння 

мовних 

одиниць, що вивчаються, та їх застосування в мовленнєвій діяльності; 

− проектувати і створювати необхідні наочні пособники і технічні засоби 

навчання для проведення уроків; складати план та сценарій позакласного 

заходу. 

 Комунікативні: 
− установлювати й підтримувати різноманітні мовленнєві контакти: вчитель - 

клас, вчитель - учень, учень - учень тощо; й    визначати об'єкти контролю 

мовленнєвої діяльності учнів і добирати відповідні їм методичні прийоми, в 

тому числі тестові завдання; 

− виправляти помилки учнів, розуміти їх характер та використовувати 

мовленнєвий спосіб виправлення (перепитування, зорова, вербальна та 

схематична наочність, екстралінгвістичні засоби тощо); 

− керувати ним;  

− уміти публічно виступати перед колективом педагогів, батьків, учнів, 

керувати своєю поведінкою і настроєм, чітко і впевнено виражати свою 

думку тощо. 



Організаторські: 

− організовувати виконання накресленого плану; 

− забезпечувати мовленнєву діяльність учнів на уроках української мови; 

− вносити методично виправдані корективи в плани уроків з урахуванням 

умов навчання; 

− навчати учнів найбільш раціональних прийомів самостійної роботи; 

− раціонально поєднувати колективні (фронтальні, групові, парні) та 

індивідуальні форми роботи з урахуванням особливостей кожного етапу 

навчання; 

− здійснювати різноманітні прийоми активізації учнів залежно від їх вікових 

особливостей; 

− методично доцільно використовувати традиційні наочні посібники, 

аудіативні, аудіовізуальні та візуальні технічні засоби навчання; 

− проводити позакласні заходи з української мови, організовувати їх 

відповідно до складеного плану і сценарію. 

Розвивально-виховні: 

− реалізовувати загальноосвітній, розвивальний та виховний потенціал уроків; 

− формувати і розвивати інтелектуальну та емоційну сфери особистості учня, 

його пізнавальні інтереси; 

− вирішувати засобами мови і літератури завдання морального, культурного, 

естетичного, гуманістичного виховання учнів. 

Дослідницькі: 

− вивчати ставлення учнів до предмета і виявляти рівень сформованості їхніх 

мовленнєвих навичок і вмінь; 

− проводити з урахуванням етапу навчання методичний аналіз мовного 

матеріалу з метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння та 

добору оптимальних шляхів попередження помилок; 

− проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих уроків з 

теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної діяльності; 

− спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів і студентів, 

переносити ефективні прийоми і форми роботи в практику своєї педагогічної 

діяльності; 

− вивчати методичну літературу і теоретично осмислювати навчальний процес 

у формі виступів на методичних семінарах, а також удосконалювати свою 

роботу, використовуючи нові форми та прийоми навчання. 

           Методичні:  

− оволодіти методами і прийомами роботи з учнями в урочній та позакласній 

діяльності;  

− здійснювати індивідуальний підхід до дитини;  

− розвивати творчі здібності школярів тощо. 

      Діагностичні:  



− вивчати особистість дитини, умови і оснащеність педагогічного процесу 

аналізувати шкільну документацію, продукти дитячої діяльності;  

− вміти розробляти тести, діагностичні картки, складати психолого- 

педагогічну характеристику тощо. 

Компетентності, що формуються:  

ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

ЗК. 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів. 

СК. 3. Здатність до здійснення просвітницької діяльності:  
готовність до методичної діяльності  скерованої на підвищення  психолого-

педагогічної компетентності  батьківської спільноти, методичного рівня 

педагогічної спільноти; здатність до  узагальнення, впровадження та 

розповсюдження  педагогічного досвіду,  наукових досягнень  у галузі 

педагогіки та психології; здатність до роз’яснювальної  роботи  з батьками з 

питань охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими потребами. 

СК. 7. Здатність до  критичного  оцінювання власної   професійної  

педагогічної діяльності: готовність до самонавчання та саморозвитку. 

 

Програмні результати навчання: 

 ПРН. 5. Виявляти готовність розвивати свій науково-теоретичний 

потенціал в педагогічній сфері, самостійно добувати знання  і вміння з 

питань  організації освітньої процесу, методичної роботи та наукової 

діяльності  в сучасній школі; вдосконалювати свою особистість, підвищувати 

інтелектуальний та культурний рівень. 

ПРН. 7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі сучасні 

досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні технології. 
 ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 
ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 

ПРН. 14. Здійснювати функції  управління освітнім процесом у 

початковій школі з використанням сучасних, науково обґрунтованих, 

традиційних та інноваційних засобів, методів, прийомів, технологій. 



   ПРН. 15. Вміти ефективно взаємодіяти з працівниками закладу 

освіти, органами управління і самоврядування; батьківською і педагогічною 

спільнотою; налагоджувати професійну комунікацію; критично оцінювати 

вплив власної діяльності на сумарний результат роботи колективу. 

 

Вибіркові навчальні дисципліни 

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

Опис навчальної дисципліни 

ВДЗ 3. 01 ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА В УКРАЇНІ  
 

Навчальна дисципліна «Законодавче та нормативно-правове 

регулювання охорони дитинства в Україні» належить до циклу загальної 

підготовки згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у студентів правової культри, ознайомлення 

їх з правовими засадами охорони дитинства в Україні на основі вивчення 

вітчизняного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів, 

набуття ними теоретичних і практичних навичок у даній галузі. 

Завданням курсу є вивчення базових положень необхідних у  

повсякденній діяльності майбутіх спеціалістів, розширення, 

систематизування правових знань студентів, отримання ними понять в 

процесі викладання дисципліни і самостійної роботи з питань нормативно-

правового регулювання охорони дитинства в Україні, а саме: 

- аналіз міжнародних та вітчизняних законодавчих і нормативно-правових 

актів у галузі охорони дитинства, розуміння основних принципів охорони 

дитинства; 

- орієнтування у галузях права, законодавчому забезпеченні та реальному стані 

дотримання прав дитини в Україні (цивільна відповідальність неповнолітньої 

особи, специфіка та особливості трудового законодавства в Україні для 

неповнолітніх: загальна характеристика законів про працю, робочий час і час 

відпочинку дітей та підлітків); 

- вивчення категорій соціально-незахищених неповнолітніх, заходи щодо 

захисту та підтримки соціально-незахищених категорій неповнолітніх; 

- розуміння прав та обов'язків батьків, дітей, інших членів сім'ї та родичів, 

процедури встановлення чи припинення опіки над неповнолітніми особами;. 

- висвітлення розвитку ювенальної юстиції в Україні в контексті реалізації 

принципу спеціалізації судів, основних функцій ювенальної юстиції; 

- дослідження проблеми насильства над дітьми та можливостей його 

попередження у сім'ї. 

Предметом курсу є здійснювані державними і недержавними 

структурами суспільства організаційні, правові, фінансово - економічні, 

соціально-психолого-педагогічні заходи щодо забезпечення гарантованих 



умов життя, підтримки життєзабезпечення і гармонійного розвитку дитини 

з метою задоволення її потреб та інтересів.  

Основний зміст дисципліни:  

Українське законодавство з питань прав дитини: аналіз сучасного 

стану та проблеми реалізації. Miжнародні нормативно-правові акти з 

питань захисту прав дитини. Конвенція ООН про права дитини: історія, 

аналіз основних положень, реалізація в Україні. Загальна характеристика 

положень сімейного кодексу України, що пов'язані з правами дітей та 

підлітків. Взаємні права і обов'язки дітей та батьків (аналіз вітчизняного 

законодавства) Причини та підстави для позбавлення батьківських прав. 

Опіка і піклування: нормативно-правове регулювання та проблеми 

сьогодення. Дієздатність неповнолітніх: законодавча база та види. 

Проблеми усиновлення (удочеріння) в Україні. Трудове законодавство в 

Україні для неповнолітніх: загальна характеристика законів про працю, 

робочий час і час відпочинку дітей та підлітків. Соціально-незахищені 

категорії неповнолітніх в Україні. Проблеми та перспективи підвищення 

ефективності роботи з соціально-незахищеними категоріями 

неповнолітніх. Система соціального захисту дітей та підлітків: аналіз 

міжнародного досвіду. Національні законодавства у галузі охорони 

дитинства. Проблеми насильства у сім'ї: витоки й пошуки вирішення. 

Дискримінація прав дітей: імовірність подолання проблеми. Законодавчі та 

нормативно-правові засади соціального захисту безпритульних дітей в 

Україні. Забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Основні 

положення Закону України «Про охорону дитинства». Законодавче 

забезпечення та реальний стан дотримання прав дитини в Україні. 

Забезпечення прав дитини під час збройного конфлікту: сучасні українські 

реалії. Феномен дитинства: соціально-правовий аспект. Проблеми захисту 

неповнолітніх від шкідливої інформації. Ювенальна юстиція: «за» і 

«проти». Нелегальна праця неповнолітніх в Україні: у пошуках вирішення 

проблеми. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

− зміст основних документів, що регламентують діяльність у 

галузі охорони дитинства;  

− актуальні проблеми соціально-правового захисту дітей в 

Україні; 

− основні принципи та напрями соціально-правового захисту 

дітей та підлітків в Україні;  

Уміти:  

− окреслити коло знань і навичок, що потрібні фахівцю 

соціально-педагогічної сфери із соціально-правового захисту 

особистості;  

− розуміти потреби та проблеми різних соціальних груп дітей та 



молоді та надавати соціально-юридичну консультацію;  

− надавати допомогу дітям-сиротам або дітям з обмеженими 

освітніми можливостями нагальну правову допомогу; 

− у власній педагогічній діяльності завжди поважати права дітей 

та підлітків; 

− вживати заходи щодо захисту та підтримки соціально-

незахищених категорій неповнолітніх. 

Включений до курсу матеріал має на меті сприяти набуттю студентами 

необхідних фахових компетенцій, навичок, практичних вмінь у процесі 

вивчення правових засад охорони дитинства в Україні.   
 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

 СК. 4. Готовність до здійснення управління та адміністрування  

освітнього  процесу в початковій  школі:  здатність  скеровувати свої дії 

відповідно до нормативно-правової бази освіти України та професійної 

етики; налагодження партнерства  із соціальними інституціями.    

 

Програмні результати навчання: 

   ПРН. 3. Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з 

соціальним, політичним, економічним і екологічним контекстом; 

застосовувати методологію наукових досліджень у професійній діяльності: 

ставити і вирішувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 

практичної діяльності. 

   ПРН. 10. Застосовувати знання законодавчої та нормативно-

правової бази освіти в Україні; міжнародних та державних актів України в 

галузі охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими потребами в  

професійній діяльності. 

 
Опис навчальної дисципліни 

ВДЗ 3. 02 УКРАЇНСЬКА МОВА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 
 

Навчальна дисципліна «Українська мова для іноземців» належить до 

переліку вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки згідно 

навчального плану підготовки фахівців. 

 Мета курсу: сприяти магістрантам у набутті базових знань про 

особливості підготовки наукового тексту, необхідних для успішної 

презентації результатів наукової та науково-навчальної діяльності; 

формувати навички аналізу наукового тексту та вмінь правильно й 

логічно висловлювати свої думки українською мовою відповідно до 

особливостей наукового стилю. 

Завдання курсу полягає в тому, щоб сформувати: 

− мовну компетенцію майбутніх фахівців, що містить знання і практичне 



оволодіння нормами літературної професійної мови; 

− навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; 

− вміння і навички оптимальної мовної поведінки у професійній сфері; 

− стійкі навички усного й писемного мовлення, зорієнтованого на 

професійну специфіку; 

− навички оперування фаховою термінологією, редагування, корегування 

та перекладу наукових текстів. 

Предметом курсу є сукупність компонентів (граматика, лексика, 

фонетика, стилістика), необхідних для формування професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності у студентів з метою 

забезпечення їхнього ефективного спілкування в академічному, 

професійному й соціокультурному середовищі. 

Основний зміст дисципліни:  

Наукова мова як комунікативний феномен. Специфіка наукового 

стилю. Термінологія як система. Найважливіші вимоги до термінології 

наукового тексту. Загальна структура й композиція наукового тексту. 

Властивості й структурно-смислові компоненти наукових текстів різних 

жанрів. Композиція писемного наукового тексту. Етапи роботи з науковим 

текстом. Переклад наукового тексту. Загальні правила цитування. 

Оформлення посилань на використану літературу, списку джерел, додатків. 

Редагування наукових текстів. Типові помилки в науковому мовленні. 

Аналітичне опрацювання інформації наукового джерела. Наукова стаття як 

самостійний науковий твір. Наукова рецензія. Науковий відгук. 

Лексикографічна компетентність як показник мовної культури науковця. 

Наукова мовна культура – основа професійної діяльності дослідника. 

Основні аспекти культури наукового мовлення. Мовна особистість 

доповідача. Композиційно-логічна побудова усної наукової доповіді, 

виступу. Електронна презентація наукового виступу. Комунікація як процес 

обміну науковою інформацією. Основні форми апробації отриманих 

наукових результатів (наукова конференція, науковий діалог, дискусія, 

наукова суперечка). Мовний етикет науки. Наукові тексти як результат 

магістерської науково-дослідницької праці. Магістерська робота як форма 

репрезентації наукового тексту. Вимоги до написання магістерської роботи. 

Послідовність виконання магістерського дослідження. Композиція 

магістерської дипломної роботи. Апробація та публічний захист результатів 

науково-дослідницької праці. Стилістичні вимоги до оформлення тексту 

магістерського дослідження. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

− основні фонетичні й інтонаційні норми української вимови на 

рівні, що забезпечує розв’язання комунікативних завдань у 

різних сферах спілкування; 

− всі інтонаційні конструкції; 

− принципи і правила українського правопису; 

− спеціальну термінологію й специфічні конструкції наукового 



стилю на матеріалі навчальних дисциплін; 

− стилістичне вживання багатозначних слів, можливість вживання 

слів у прямому й переносному значенні; 

− особливості функціонування частин мови у різностильових 

текстах; 

− характерні типи словотворчих моделей іменників, прикметників, 

дієслів, дієприслівників, дієприкметників, прислівників; 

− особливості побудови синтаксичних конструкцій різних типів 

(просте й складне речення); 

− означення зв’язку між реченнями (складне синтаксичне ціле); 

− основні правила мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях 

спілкування у навчально-професійній, соціально-культурній, 

офіційно-діловій сферах; 

− лінгвокраїнознавча інформація, в тому числі професійно 

орієнтована; 

− сутність та особливості іншомовної комунікації, характер взаємодії 

комунікантів під час іншомовного спілкування. 

Уміти:  

аудіювання: 

− сприймати на слух зміст закінченого аудіотексту ; 

− розуміти розгорнуте мовлення, складні лінії аргументації за 

умови, що тема досить знайома; 

− розуміти основний тематичний зміст, а також найбільш значущу 

інформацію лекції, дискусії зі спеціальності; 

− розуміти семантику окремих фрагментів тексту і ключових 

одиниць, що визначають особливості розвитку змісту тексту за 

визначеною темою; 

− орієнтуватися в різноманітних сферах і ситуаціях спілкування 

відповідно до лінгвістичних та екстралінгвістичних параметрів, 

що їх визначають; 

− розуміти основні цілі й мотиви мовця, характер його ставлення 

до предмета мовлення; 

говоріння: 

Діалогічне мовлення 

− брати участь у діалозі з достатнім ступенем невимушеності й 

спонтанності так, щоб взаємодія з носіями мови відбувалася 

максимально природньо; 

− досягати визначених цілей комунікації у різноманітних сферах 

спілкування у діалогічній формі мовлення з дотриманням 

основних формул мовленнєвого етикету; 

− брати активну участь у дискусії у знайомих контекстах, 

викладаючи й захищаючи свою точку зору; 

− репродукувати зміст прочитаного або прослуханого тексту 

(переказ); 

− розгортати короткий конспект лекції у детальне повідомлення; 



− брати участь у діалозі й полілозі на тему майбутньої 

спеціальності, соціально- культурні, суспільно-політичні теми; 

− вільно вступати у комунікативні ситуації різного характеру; 

Монологічне мовлення 

− досягати визначених цілей комунікації у різноманітних сферах 

спілкування у монологічній формі мовлення з дотриманням 

основних формул мовленнєвого етикету; 

− висловлювати точку зору на запропоновану тему, наводячи 

аргументи "за" і "проти"; 

− будувати повідомлення за запропонованою темою згідно з 

певним планом на основі декількох текстів або вивчених тем; 

− продукувати власні монологічні висловлювання на основі 

аналізу прочитаного чи прослуханого з вираженням згоди, 

незгоди, заперечення; 

− продукувати чіткі, детальні висловлювання про широке коло 

питань з аргументацією власної точки зору, що стосуються 

академічної і професійної сфери спілкування; 

читання: 

− сприймати фактичну інформацію тексту науково-технічного, 

науково-популярного, професійно орієнтованого, 

соціокультурного та офіційно-ділового характеру, виділяти 

основну й другорядну інформацію, розуміти експліцитно 

виражене ставлення автора; 

− сприймати зміст тексту в цілому, визначати тему, розуміти 

логічну схему розгортання тексту; 

− виділяючи головну інформацію, вміти передати її зміст іншими 

словами; 

− вміти висловити зміст абзацу одним-двома реченнями; 

− дати характеристику явищу, події, висловити своє ставлення до 

прочитаного, скласти плани різних типів; 

− читати з високим ступенем самостійності тексти 

загальнотехнічного характеру; 

− знаходити задану інформацію у декількох текстах однакової 

тематики; 

письмо: 

− відтворювати письмовий і аудіотекст, демонструючи уміння 

виділяти основну інформацію, здійснювати компресію шляхом 

відкидання другорядної інформації та використання лексико-

синтаксичних засобів (конспектування лекцій, друкованих 

текстів); 

− створювати власний текст, що стосується академічної, офіційно-

ділової та професійної сфер спілкування, з правильним 

взаєморозташуванням частин всередині висловлювання; 

− писати повідомлення, узагальнюючи інформацію або наводячи 

аргументи "за" чи "проти" певної точки зору; 



− здійснювати дистанційне письмове спілкування, вести записи 

побаченого чи прочитаного з елементами кількісної та якісної 

характеристики, оцінки, з використанням типізованих 

композиційних компонентів (вступ, розгортання теми, 

висновки); 

− анотувати та реферувати відповідні тексти. 

 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 2. Здатність   до спілкування іноземною  мовою  в усній і 

письмовій формі для комунікації; в навчальній, науковій, професійній і 

соціально-культурній сферах спілкування. 

 СК. 5. Здатність  до здійснення  науково-дослідної діяльності: 

володіння науково-педагогічним апаратом, здатність до  застосування 

науково-педагогічних категорій та наукових  методів дослідження, 

спрямованих на вирішення завдань розвитку, навчання та виховання дітей 

молодшого шкільного віку з дотриманням наукової етики та  розвитку 

дослідницької культури; готовність до створення інноваційних педагогічних 

технологій; здійснювати керівництво науково-дослідною діяльністю  

студентів. 
 

Програмні результати навчання: 

 ПРН. 11. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для 

здійснення науково-дослідної діяльності, роботи з науковою та методичною 

літературою в галузі педагогіки та психології; усній та письмовій 

комунікації,  професійному спілкуванню.  

 

Опис навчальної дисципліни 

ВДЗ 3. 03  МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПЕДАГОГІКИ ТА 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Навчальна дисципліна «Методика викладання педагогіки та фахових 

дисциплін» належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки 

згідно навчального плану підготовки фахівців. У курсі розглядаються 

теоретико-методологічні засади викладання педагогіки та методик з 

початкової освіти, концептуальні і теоретичні положення про сучасні 

навчальні технології викладання фахових дисциплін в педагогічних ЗВО. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

педагогіки та фахових дисциплін» є підготовка магістрів до виконання 

обов’язків викладача педагогіки та методик з початкової освіти у вищому 

навчальному закладі, забезпечення готовності майбутнього фахівця до 

впровадження новітніх освітніх технологій у майбутній професійній 

діяльності;  керівництва дослідницькою роботою студентів. 

Завдання курсу:  

- підготовка майбутніх викладачів до педагогічної діяльності у 

вищих навчальних закладах;  



- вивчення наукових основ створення навчальних програм і 

методичних посібників з методик викладання дисциплін у початкових 

класах;  

- формування вмінь планувати навчально-виховний процес та 

створювати програмно-методичне забезпечення дидактичних курсів;  

- організація та проведення лекційних, практичних занять з 

педагогіки та методик викладання;  

- стимулювання науково-методичної творчості студентів, прагнення 

вдосконалювати свою педагогічну освіту;  

- ознайомлення студентів вищої освіти з концептуальними і 

теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології викладання 

педагогічних дисциплін в ЗВО; 

-  формування рефлексивної позиції, яка орієнтує вчителя на 

усвідомлення й аналіз власної діяльності, педагогічну творчість, самостійну 

пошуково-дослідницьку роботу.  
 

Компетентності та заплановані результати навчання  

Дисципліна «Методика викладання педагогіки навчання галузей 

початкової освіти у вищий школі» забезпечує набуття здобувачами освіти 

ряду компетентностей. 

Компетентності, що формуються: 

ЗК 1. Здатність використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та оперувати набутими вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

ЗК 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та на основі толерантності. 

ЗК 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

СК 3. Здатність до здійснення просвітницької діяльності: готовність 

до методичної діяльності  скерованої на підвищення психолого-педагогічної 

компетентності батьківської спільноти, науково-методичного рівня 

педагогічної спільноти; здатність до узагальнення, впровадження та 

розповсюдження  передового педагогічного досвіду, наукових досягнень  у 

галузі педагогіки та психології; здатність до роз’яснювальної  роботи з 

батьками з питань охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими 

потребами. 

 СК 6. Готовність до викладацької діяльності у  закладах вищої та 

передвищої фахової освіти: здатність до застосування основних 

педагогічних  концепцій у сфері вищої освіти відповідно до процесів її 

реформування та розвитку; готовність застосовувати в освітньому процесі 

студентоцентроване викладання та оцінювання. 



 СК 7. Здатність до критичного оцінювання власної професійної 

педагогічної діяльності: готовність до самонавчання та саморозвитку: 

ефективно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси для виконання 

професійної діяльності в типових і нестандартних ситуаціях 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН 3. Оцінювати педагогічні явища та факти у взаємозв’язку з 

соціальним, політичним, економічним і екологічним контекстом; 

застосовувати методологію наукових досліджень у професійній діяльності: 

ставити і виконувати професійні завдання в галузі науково-дослідницької та 

практичної діяльності. 

ПРН 4. Організовувати власну науково-дослідницьку роботу та керувати 

науково-дослідною діяльністю студентів під час викладання дисциплін 

фахової підготовки вчителів початкової освіти. 

ПРН 6. Демонструвати володіння теоретичними та методичними 

засадами викладання дисциплін фахової підготовки майбутніх вчителів з 

початкової освіти в закладах вищої освіти. 

Після вивчення дисципліни «Методика викладання педагогіки та 

фахових дисциплін» студенти повинні знати:  

- понятійно-категоріальний апарат дисципліни;  

- концептуальні засади викладання педагогічних дисциплін в умовах вищих 

навчальних закладів;  

- основні тенденції інформатизації освіти, вимоги до вчителя початкових 

класів в інформаційному суспільстві; 

- зміст та форму організації навчально-виховного процесу;  

- особливості організації навчання майбутніх викладачів педагогічних 

дисциплін. 

вміти: 

- будувати урок як цілісну, складну, динамічну систему, основними 

складовими якої є організаційний, дидактичний, психологічний, методичний, 

виховний та санітарно-гігієнічний аспект; 

- організовувати професійну діяльність на уроці, яка передбачає: постановку 

доцільної та раціональної мети і завдань навчання; мотивацію спільної 

діяльності вчителя і учня, планування, діагностування, прогнозування, 

стимулювання навчання дитини;  

- використовувати ігрові ситуації з метою вивчення проблем вчинків і 

наслідків поведінки учнів;  

- створювати атмосферу творчості, можливості для активного спілкування 

молодших школярів. 

володіти: 

- вмінням орієнтуватися в системі навчальних планів та програм із 

педагогічних дисциплін;  

- вмінням структурувати методичний матеріал відповідно до змісту 

навчальної дисципліни, теми, форми проведення навчального заняття тощо;  

- вмінням організовувати самостійну роботу студентів;  



- навичками визначення чинників успішності навчального процесу; 

- вмінням здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого 

спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач;  

- вмінням прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну 

комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу на засадах 

етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого 

етикету. 

Предмет курсу: теоретична і практична підготовка  студентів магістерського 

рівня вищої освіти з теорії і практики викладання педагогіки та методик 

навчання. Впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів 

сучасних освітніх технологій. 

Основний зміст дисципліни:  Курс «Методика викладання педагогіки та 

фахових дисциплін» є вибірковим для студентів ІІ рівня вищої освіти. У 

курсі розглядаються фундаментальні категорії педагогіки, теоретико-

методологічні засади та концептуальні підходи викладання педагогіки, 

технологій та методик навчання у початковій школі, обов’язки викладача 

педагогіки та методик з початкової освіти у вищому навчальному закладі.  

Особливу увагу в курсі приділяють готовності майбутнього фахівця до 

впровадження освітніх технологій у майбутній професійній діяльності під 

час викладання педагогічних дисциплін; керівництва дослідницькою 

роботою студентів; ознайомлення студентів вищої освіти з концептуальними 

і теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології викладання у 

вищий школі. 

Курс поділено на 2 логічних змістових модуля. В першому модулі 

розглядаються основні принципи та поняття дисципліни, а саме: предмет, 

задачі, категорії та  концептуальні підходи викладання педагогіки та методик. 

Загальна характеристика форм і методів навчання у вищій школі. Форми 

організації навчального процесу на заняттях в початкових класах. 

Розглядаються складові навчально-методичного забезпечення курсу, а саме: 

навчально-методичний комплекс: принципи розробки, структура, зміст, 

вимоги до оформлення.  Організація самостійної та індивідуальної роботи за 

кредитно-модульною системою. 

В другому модулі розглядаються  загальні проблеми застосування технологій 

викладання фахових педагогічних дисциплін.  

 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 01 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Метою курсу «Організація дистанційного навчання у початковій 

школі» є підготовка магістрів до застосування в початковій школі 

дистанційних технологій навчання як нової форми організації освітнього 

процесу, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 

віддалених один від одного учасників та функціонує на базі сучасних 

психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. 



Завданнями курсу є оволодіння можливостями організації відкритої 

освіти у спеціалізованому середовищі початкової школи на основі технологій 

дистанційного та змішаного навчання, що є особливо актуальним в умовах 

карантину, пов’язаного з пандемією коронавірусу або з іншими сезонними 

хворобами. 

Основний зміст дисципліни. Актуальність модернізації системи освіти 

в Україні через реалізацію концепції дистанційної освіти (ДО). Законодавча 

база, аналіз нормативно-правової документації упровадження дистанційного 

навчання (ДН). Аналіз основних аспектів ДН: визначення суті, цілей, 

суб’єктів, характерних рис, завдань та функцій даної форми навчання. 

Психолого-педагогічні підходи в дистанційному навчанні, його переваги й 

недоліки. Вимоги до спеціалізованих програмно-технічних засобів, до 

інформаційних та навчальних ресурсів ДН. Платформи дистанційного 

навчання, їх можливості і характеристики. Використання інтерактивних 

навчальних ресурсів, електронних бібліотек, тренажерів, систем контролю і 

вимірювання результативності навчання учнів відповідної вікової групи. 

Підготовка комплектів навчально-методичних матеріалів з дисциплін 

початкової школи, необхідних для забезпечення ДН (наборів он-лайн уроків, 

навчальних фрагментів, комп’ютерних демонстрацій, методичних 

рекомендацій тощо). 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні оволодіти наступними 

компетенціями: 

Знати: нормативно-правову базу, яка регламентує організацію процесу 

дистанційного навчання в закладах освіти (концепції, закони, положення); 

понятійно-термінологічний апарат, сутність основних категорій і понять; 

складові забезпечення ДН (науково-методичне, кадрове, системотехнічне, 

матеріально-технічне); основні комунікаційні можливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для освітніх потреб (мережеві 

сервіси, за допомогою яких можна організувати ДН, особливості роботи 

з окремими освітніми платформами); можливості найпоширеніших послуг 

Інтернету – електронної пошти, телеконференцій, файлового сервісу, 

віддаленого керування комп’ютером, інтерактивного спілкування при 

організації ДН; способи вилучення з освітніх порталів передового 

педагогічного досвіду вчителів-практиків в напрямку організації ДН 

в початковій школі. 

Уміти: застосовувати навички роботи в глобальній комп’ютерній 

мережі та використання представлених там наукових, методичних, 

дидактичних, виховних матеріалів; володіти основними технологічними 

прийомами і способами дій, що найбільш властиві використанню мережевих 

технологій в професійній діяльності вчителя, вільно оперувати 

гіпертекстовими документами і гіперзв’язками, пошуковими запитами, 

а також ефективного опрацьовувати результати обробки пошукових запитів; 

користуватися інформаційними мережами для забезпечення швидкого, 

надійного доступу до ринку освітньо-наукових нововведень, здійснювати 

пошук потрібної навчальної інформації он-лайн; формувати комплекс засобів 



для впровадження ДН в початкову школу (засоби надання навчального 

матеріалу учню, засоби контролю успішності учня, засоби консультації учня 

з викладачем, засоби інтерактивної співпраці викладача й учня); 

використовувати спеціалізовані платформи, електронну пошту, мережеві 

сервіси, синхронні/асинхронні телеконференції; розробляти методичні 

вказівки по роботі з окремими засобами ДН. 

 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН. 7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі сучасні 

досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні технології.

 ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку.  
ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ. 3. 02 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Метою курсу «Інформаційно-комунікаційні технології 

в педагогічній діяльності»» є підготовка магістрів до систематичного і 

доцільного застосування інформаційно-комунікаційних технологій в їх 

навчальній, науковій та професійній діяльності, розвиток їх системного, 

технологічного, візуального і педагогічного мислення для функціонування 

в сучасному інтегрованому комп’ютерному середовищі початкової школи. 

Завданнями курсу є розширення і поглиблення теоретичної бази 

сучасних підходів до обробки навчального матеріалу з використанням різних 

типів програмних середовищ, подальше практичне оволодіння 

комп’ютерними технологіями для створення та опрацювання електронних 

навчальних посібників для початкової школи, які можуть містити текстові 

фрагменти, таблиці, графічні зображення, мультимедійні об’єкти та ін. 

Основний зміст дисципліни. Технології роботи з друкованими 

посібниками: педагогічний аспект та технологічний аспект (робота 



в текстовому, табличному, графічному середовищах текстового процесора, 

у видавничому середовищі). Технології педагогічних обчислень: 

педагогічний аспект та технологічний аспект (робота в середовищі 

електронних таблиць). Технології роботи з мультимедійними посібниками: 

педагогічний аспект та технологічний аспект (робота в середовищі 

мультимедійних презентацій). Практична підготовка студентів здійснюється 

в процесі створення електронних посібників різних типів: організаційної 

педагогічної документації, прикладів наочності, роздавальних матеріалів, 

шаблонів, тестів, електронних журналів, анкет, мультимедійних презентацій 

різних типів, освітніх бланків, буклетів, гіпертекстових посібників тощо. 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні оволодіти наступними 

компетенціями: 

Знати: роль сучасних засобів інформатизації та значення ІКТ 

в початковій ланці освіти, загальні закономірності їх використання 

у професійній діяльності вчителя початкової школи; основні види сучасного 

програмного забезпечення для обробки навчальної інформації; методи 

проектування програмних засобів навчального призначення в різних 

контекстах і середовищах для розв’язування загальнопедагогічних і 

методичних задач; призначення комп’ютерних систем опрацювання текстів, 

графіки, мультимедіа, їх класифікацію та інструментарій, принципи 

представлення і обробки числових, текстових, табличних, графічних даних; 

різновиди електронних навчальних посібників, поєднання текстових і 

графічних методів представлення навчального матеріалу при їх оформленні; 

варіативні методи комп’ютерної підтримки процесу засвоєння, 

самоконтролю і тестування знань, можливості ведення комп’ютерного 

моніторингу освітніх даних, статистичної обробки показників успішності 

учнів. 

Уміти: здійснювати постановку задач, які виникають у професійній 

діяльності вчителя початкової школи, для їх реалізації за допомогою 

комп’ютера та організовувати пошук даних, які необхідні для розв’язування 

поставленої задачі, за допомогою фіксованого набору засобів; структурувати 

навчальний матеріал для його представлення на ПК; організовувати 

технологічний процес опрацювання навчального матеріалу з використанням 

комп’ютера; оперувати інструментарієм базового програмного забезпечення 

для виконання з його допомогою практичних задач навчально-методичної 

діяльності; оформляти належним чином типові навчальні документи (плани, 

конспекти), реферати, статті; працювати із засобами комп’ютерної графіки і 

мультимедіа, реалізовувати різні типи інтерфейсу в мультимедійних 

посібниках – лінійні, керовані, інтерактивні; створювати композиції з 

графічних об’єктів різних типів у різних програмних середовищах; 

здійснювати оцінювання і контроль навчальних досягнень учнів 

з комп’ютерною підтримкою, вводити і обробляти дані електронних 

журналів успішності, здійснювати потрібні вибірки за потребами освітнього 

моніторингу; відбирати і структурувати навчальний матеріал для створення 

на його основі тестів різних типів в різних програмних середовищах. 



 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 
 

Програмні результати навчання: 

  ПРН. 7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі 

сучасні досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні 

технології. 

   ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової 

освіти; планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в 

початковій школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

   ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 
 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 03 ЕЛЕКТРОННІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ 

ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Метою курсу «Електронні освітні ресурси для початковій школі» є 

підготовка магістрів до формування сучасного освітньо-інформаційного 

середовища початкової школи і наповнення його якісним електронним 

контентом – електронними освітніми ресурсами (ЕОР). 

Завданнями курсу є обґрунтування необхідності використання ЕОР 

в освітньому процесі початкової школи, визначення їх видів, функцій, умов, 

практичне освоєння методики застосування сучасного електронного 

контенту на базі Національної освітньої е-платформи. 

Основний зміст дисципліни. Теоретичні аспекти використання 

електронних освітніх ресурсів: сучасні вимоги до ресурсного забезпечення 

освітнього процесу в умовах реформування Нової української школи, 

впровадження Національної освітньої е-платформи, сутність її основних 

понять; відповідність ЕОР загальним принципам навчання (науковості, 

доступності, проблемності, наочності, свідомості систематичності і 

послідовності), а також специфічним (адаптивності, інтерактивності, 

інтелектуалізації); урахування психолого-педагогічних, техніко-

технологічних, ергономічних та санітарно-гігієнічних вимог до ЕОР для 

початкової школи; розгляд функціонального підходу до раціонального 



вибору ЕОР, сутності кожної з функцій (візуалізації об’єкту навчання, 

тренінгової, корекційної, інтеграційної, адаптаційної, компенсаторної). 

Освоєння змістового потенціалу основних різновидів ЕОР для початкової 

школи – текстографічних, у т. ч. гіпертекстових, та мультимедійних, у т. ч. 

ППЗ, технологічних особливостях роботи з ними та методичної доцільності 

їх застосування для навчання, виховання та розвитку молодших школярів. 

В результаті засвоєння курсу студенти повинні оволодіти наступними 

компетенціями: 

Знати: нормативно-правову базу формування інформаційного 

освітнього простору, створення електронних освітніх ресурсів, використання 

мережевих сервісів; понятійно-термінологічний апарат, сутність основних 

категорій і понять («електронна освіта (е-освіта, e-learning)», «освітній 

контент», «електронні освітні ресурси (ЕОР)», «електронні засоби 

навчального призначення (ЕЗНП)», «освітня електронна платформа  

(е-платформа)», «електронний підручник (е-підручник, ЕП)»); класифікацію 

типів ЕОР за певними класифікаційними ознаками (за функціональним 

призначенням, за цільовим призначенням, за групою користувачів, 

за природою основних даних, за способом організації діяльності користувача, 

за способом доступу, залежно від форми власності); методичні й технологічні 

підходи до використання текстографічних ЕОР як складників навчально-

методичних комплектів (НМК) для різних дисциплін початкової школи, 

а також мультимедійних ЕОР, зокрема ППЗ, для підтримки навчальної, 

контрольно-оцінювальної та розвивальної діяльності молодших школярів. 

Уміти: здійснювати огляд навчального електронного контенту, 

розміщеного на сайтах виробників навчально-методичної літератури, 

особливо, зразків варіативних електронних версій підручників для Нової 

української школи з електронної бібліотеки сайту Інституту модернізації 

змісту освіти; аналізувати складові варіативних навчально-методичних 

комплектів (НМК) для різних дисциплін початкової школи (підручники, 

посібники для вчителів,  робочі зошити для учнів, матеріали для опитування і 

тести для експрес-контролю); користуватися програмними засобами для 

перегляду, обробки, конвертації друкованих посібників форматів .jpeg, .pdf, 

.djvu, .tiff; створювати власні зразки електронних посібників з акцентом на 

використанні табличного і схематичного представлення навчального 

матеріалу, словесних і графічних алгоритмів, коміксів, якісних ілюстрацій 

тощо; вирізняти види мультимедійних посібників (в форматах презентацій 

(.ppt, .pps), флеш-об’єктів (.swf), відеофрагментів (.avi)), доцільно 

використовувати мультимедійні презентації з огляду на їх дидактичні 

можливості (автоматична демонстрація, керований показ чи інтерактивний 

інтерфейс для закріплення й контроль знань); при доборі ППЗ враховувати 

варіативність їх організаційного використання в освітньому процесі 

початкової школи (демонстрація, фронтальна лабораторна робота чи 

індивідуальний практикум); аналізувати методичну доцільність, зміст, 

ієрархічну побудову ППЗ і структуру представлення їх папок і файлів, 

використовувати окремі завдання, приклади при створенні власних 



електронних посібників; застосовувати можливості реалізації комп’ютерних 

методів оцінювання успішності молодших школярів з використанням 

контролюючих модулів ППЗ, тестових оболонок; організовувати освітню 

інтернет-комунікацію в початковій школі за допомогою спеціальних 

дидактичних онлайн-сервісів. 

 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 1. Здатність  використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та опановувати вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього 

процесу в початковій школі: здатність до   використання  сучасних 

підходів,  технологій, методів, засобів навчання, у тому числі – електронних  

освітніх  ресурсів. 
 

Програмні результати навчання: 

ПРН. 7. Адаптувати  до освітнього процесу в початковій школі сучасні 

досягнення науки: інноваційні педагогічні  та інформаційні технології. 
 ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 

Дисципліни вільного вибору студента 
 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3.04 ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

 СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 
 

Навчальна дисципліна «Технології психолого-педагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів 

загальної середньої освіти» належить до циклу фахової підготовки згідно 

навчального плану підготовки фахівців. 

 Мета курсу – оволодіння студентами основами науково та методично 

обґрунтованими підходами до розбудови інклюзивного процесу  та 

алгоритму технологій психолого-педагогічного супроводу. 

Завдання курсу є набуття практичних навичок у сфері інклюзивного 

навчання дітей з особливими освітніми потребами та вміння творчо 

застосовувати професійні знання на практиці;  формування у магістрантів 

внутрішньої мотивації  у професійній та педагогічній діяльності.  



Предмет курсу: розкриття студентам знань про сучасні підходи, 

стратегії та технології  психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами в інклюзивних класах закладів загальної 

середньої освіти;  вивчення широкого спектру інклюзивних технологій та 

особливостей їх впровадження в умовах інклюзивного освітнього 

середовища: роль і компетентність кожного учасника команди супроводу, 

колегіальне здійснення кожного кроку у напрямі створення відповідного й 

безперешкодного освітнього процесу для дітей з особливими освітніми 

потребами; формування у студентів професійних компетентностей з 

технологій психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. 

Основний зміст дисципліни: Основні поняття:  інклюзивна освіта, 

діти з особливими освітніми потребами. Організація інклюзивної освіти. 

Механізми надання додаткової підтримки: асистент вчителя, індивідуальна 

програма розвитку. Циклограма діяльності закладів загальної середньої 

освіти з інклюзивною формою навчання. Технологія визначення потреб 

дитини з особливими освітніми потребами та формулювання SMART-цілей. 

Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в рамках інклюзивного навчання. Індивідуалізація навчального 

процесу. Відмінності в навчанні. Спільне планування та викладання: сутність 

і шляхи реалізації в практиці педагогів. Організація оцінювання розвитку 

дитини. Процес індивідуальної програми розвитку. Алгоритм діяльності 

учасників міждисциплінарної команди супроводу. Технологія проведення 

засідань міждисциплінарної команди та розроблення індивідуальної 

програми розвитку для дитини з особливими освітніми потребами. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

− сучасні підходи, стратегії та технологій психолого- педагогічного 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних 

класах закладів загальної середньої освіти, ключові поняття 

інклюзивного навчання дітей з ООП;  

− організаційні моделі розбудови інклюзивної практики для дітей з 

особливими освітніми потребами;  

− широкий спектр інклюзивних  технологій та особливості їх 

впровадження в умовах інклюзивного освітнього середовища: роль і 

компетентність кожного учасника команди супроводу, колегіальне 

здійснення кожного кроку у напрямі створення відповідного й 

безперешкодного освітнього процесу для дітей з особливими 

освітніми потребами;  

− процес оцінки особливих потреб дитини з подальшим задоволенням 

цих потреб в освітньому просторі й за межами закладу освіти; 

− суть інклюзивних технологій, що у найбільшому ступені сприяють 

ефективному освітньому процесу дітей з особливими освітніми 

потребами;  

− переваги встановлення партнерських стосунків між фахівцями і 



батьками, вміти розбудовувати плідну співпрацю з батьками задля 

реалізації інклюзивних процесів не тільки у закладі освіти, але й у 

життєдіяльності дитини, в цілому. 

 

 Уміти:  
− провести консультування учасників освітнього процесу у процесі 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі: 

розроблення SMART-цілей, підготовка і проведення засідань команди 

супроводу, ведення щоденника комунікації команди, визначення змісту 

додаткових освітніх послуг, зміна співвідношення різних напрямів 

корекційно-розвивальної роботи у відповідності до динаміки розвитку 

дитини тощо; 

− ефективно взаємодіяти з працівниками освітнього закладу, органами 

управління і самоврядування;  

− налагоджувати професійну комунікацію;  

− враховувати зв’язок і вплив власної діяльності на сумарний результат 

роботи колективу;  

− здійснювати процеси оцінювання та моніторингу у контексті 

командного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у 

закладі освіти.  

  Володіти: методикою аналізу моделей соціальних систем для оцінки 

стану і прогнозу розвитку психолого-педагогічних та управлінських явищ і 

процесів; методами системного і порівняльного аналізу, комплексного та 

міждисциплінарного підходу при вирішенні професійних завдань.   
 

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів. 

СФК. 2. Здатність до організації  освітнього процесу в початковій 

школі з інклюзивним навчанням, здійснення психолого-педагогічного 

супроводу  навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН. 2. Виявляти готовність переглядати власну концептуальну  

позицію з  розвитку освіти; розуміти та інтерпретувати сучасні концепції, 

ключові напрями реформування, цілі, завдання, принципи розвитку освіти в 

Україні.  



ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

   ПРН. 9. Здійснювати наукове прогнозування   особистісного 

розвитку та проектування психолого-педагогічного керівництва  

індивідуальним розвитком особистості дитини молодшого шкільного віку.  

   ПРН. 13. Модифікувати та створювати  максимально сприятливе 

освітнє середовище для розвитку, навчання і виховання дітей молодшого 

шкільного віку. 

  СПРН. 1. Відтворювати теоретико-методологічні, нормативно-

правові та організаційно-методичні засади організації інклюзивної освіти; 

здійснювати планування алгоритму та застосування технологій психолого-

педагогічного супроводу  дітей   з особливими потребами  в процесі 

інклюзивної освіти. 
 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 05 КОРЕКЦІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ ПЕТРИКІВСЬКОГО 

РОЗПИСУ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Корекційне спрямування 

Петриківського розпису» є оволодіння студентами основами науково та 

методично обґрунтованими підходами до розбудови інклюзивного процесу  

та алгоритму корекційного спрямування Петриківського розпису. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Корекційне 

спрямування Петриківського розпису» є 

 набуття практичних навичок у корекційно-розвиткової роботи з 

дітьми з особливими освітніми потребами та вміння творчо 

застосовувати професійні знання на практиці;  

  формування у магістрантів внутрішньої мотивації у професійній 

та педагогічній діяльності.  

 

Предметом вивчення є технології Петриківського розпису як 

корекційний засіб у роботі з дітьми з особливими потребами. 

 

Компетентності та заплановані результати навчання  

 Дисципліна «Корекційне спрямування Петриківського розпису» забезпечує 

набуття здобувачами освіти ряду компетентностей. 

Компетентності, що формуються:  

 ЗК 1. Здатність використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та оперувати набутими вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету.  

 ЗК 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та на основі толерантності.  



 ЗК 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації.  

 СК 2. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі: 

здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, засобів 

навчання, у тому числі – до електронних  освітніх ресурсів. 

СФК 2. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

інклюзивним навчанням, здійснення психолого-педагогічного супроводу  

навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

 

Програмні результати навчання: 

       СПРН 1. Відтворювати теоретико-методологічні, нормативно-правові та 

організаційно-методичні засади організації інклюзивної освіти; здійснювати 

планування алгоритму та застосування технологій психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими потребами в процесі інклюзивної освіти. 

Після вивчення дисципліни «Корекційне спрямування Петриківського 

розпису» студенти повинні знати: 

 знати і розуміти сучасні підходи, стратегії та корекційно-

розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти; 

 знати корекційно-розвиткову робот з дітьми з особливими 

освітніми потребами засобами Петриківського розпису; 

 знати і розуміти процес оцінки особливих потреб дитини з 

подальшим задоволенням цих потреб в освітньому просторі й за 

межами закладу освіти;  

 знати та розуміти переваги встановлення партнерських стосунків 

між фахівцями і батьками, вміти розбудовувати плідну співпрацю 

з батьками задля реалізації інклюзивних процесів не тільки у 

закладі освіти, але й у життєдіяльності дитини, в цілому; 

вміти: 

 формуватив учнів з особливими освітніми потребами громадянську 

культуру та національну приналежність шляхом впровадження 

Петриківського розпису;  

 вміти ефективно взаємодіяти з працівниками освітнього закладу, 

органами управління і самоврядування; налагоджувати професійну 

комунікацію; враховувати зв’язок і вплив власної діяльності на 

сумарний результат роботи колективу; 

володіти: 

 Петриківським розписом як одного з видів корекційно-розвиткової 

роботи; 

 інноваційними методами та формами організації гурткової роботи. 

 

Зміст програми навчальної дисципліни 



 

Змістовий модуль 1. Петриківський розпис на уроках образотворчого 

мистецтва та в позакласній роботі. 

 

Тема 1. Значущість образотворчої діяльності для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Корекційний вплив образотворчої діяльності для дітей з особливими 

освітніми потребами на їх розумовий, естетичний, моральний, 

особистісний розвиток. Зв'язок образотворчої діяльності з найвищими 

функціями організму, такими як зір, рухова координація, мовлення, 

мислення. 

Тема 2. Формування художньої культури в учнів з особливими 

освітніми потребами шляхом впровадження Петриківського розпису. 

Формування художньої культури в учнів з особливими освітніми 

потребами. Новий зміст спеціальної освіти – виховання свідомої духовно й 

естетично розвиненої людини. Петриківський розпис як невід’ємна складова 

збереження художньої культури. 

Тема 3. Петриківський розпис на уроках образотворчого мистецтва 

та в позакласній роботі. 

Петриківський розпис на уроках образотворчого мистецтва та в 

позакласній роботі. Історія Петриківського розпису. Традиції. Видатні 

майстри Петриківського розпису. Цінність Петриківського розпису в 

естетичному вихованні та розвитку дітей з особливими потребами.  

Тема 4. Ізо-терапія засобами Петриківського розпису. 

Поняття "Арт-терапія" в освітньому процесі. Ізо-терапія, як складова 

Арт-терапії в корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами 

засобами Петриківського розпису. Застосування Ізо-терапії в освітньому 

процесі. 

Тема 5. Петриківський розпис як вид корекційно-розвиткової 

роботи. 

Головні завдання викладання Петриківського розпису. Петриківський 

розпис як вид корекційно-розвиткової роботи, який спрямований на 

виправлення недоліків моторно-рухової сфери, розвиток елементів 

сенсорної культури в учнів з особливими освітніми потребами.  

Тема 6. Інноваційні принципи організації гурткової роботи. 

Принцип інноваційності. Інноваційний процес в організації гурткової 

роботи. Пріоритетні завдання інноваційної діяльності. нетрадиційні форми 

проведення занять. 

 

Змістовий модуль 2. Петриківський розпис. 

Тема7. Розпис як один з видів декоративного мистецтва.  

Основи декоративного петриківського розпису. Основні елементи 

петриківського розпису. Знайомство з елементом "зернятко", "кривеньке 

зернятко", "колосок", "пірчасте листя", "цибулька". Відпрацьовування 



техніки виконання елементу "цибулька". 

 

Тема 8. Колір як засіб відбиття декоративних досягнень композиції. 

Колір як засіб відбиття декоративних досягнень композиції. Основні 

властивості кольору. Сприйняття кольору людиною. Колірна гамма 

петриківського розпису. Тепла та холодні кольори. 

Тема 9. Композиція художнього твору. 

Основи побудови композиції у розписі. Послідовність роботи над 

композицією. Композиційна схема. Пропорційність частин художнього 

твору. Орнамент та візерунок. Прямий стрічковий орнамент "бігунець".  

Мотив - основний атрибут орнаменту. Рослинний та геометричний мотиви. 

Поняття "стилізація". Стилізація рослин. 

Тема 10. Тепла гама в розписі. 

Теплі кольори в розписі. Симетрія та асиметрія в композиції. 

Особливості побудови дзеркально-симетричної композиції. Робота над 

ескізом дзеркально-симетричної композиції. Вирішення ескізу композиції в 

кольорі.  

Тема 11. Композиція в холодних кольорах. 

Холодна гамма в розписі. Робота над асиметричною композицією. 

Рівновага в асиметричній композиції. Продовження роботи над композицією 

в кольорі. Прописування композиції дрібними елементами. 

Тема 12. Зображення птахів засобами петриківського розпису. 

Особливості будови різних птахів та способи їхнього зображення в 

декоративному розписі. Створення ескізу птаха за зразками або за власним 

задумом. Кольорове вирішення ескізу композиції. Зображення птаха в 

кольорі. Продовження роботи над композицією в кольорі. Доповнення 

стилізованого образу дрібними елементами. 

Тема 13. Образи тварин у розписі. 

Образи тварин у роботах М. Приймаченко. Особливості будови різних 

тварин та способи їхнього зображення в декоративному розписі. Створення 

ескізу. Кольорове вирішення ескізу композиції. Продовження роботи над 

композицією в кольорі. Доповнення стилізованого образу дрібними 

елементами. 

Тема 14. Складні орнаментальні композиції. 

Складні орнаментальні композиції. Виконання орнаментальних 

композицій на шаблонах декоративно-вжиткових предметів. Робота над 

ескізом композиції в олівці. Виконання основних елементів в кольорі. 

Виконання додаткових елементів розпису. 

Тема 15. Декоративний пейзаж. 

Декоративний пейзаж. Види пейзажів. Композиція пейзажу. 

Перспектива. Поділ площини на плани. Розробка ескізу багатопланової 

пейзажної композиції. Виконання ескізу в кольорі.  
 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 06 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МОВИ ІВРИТ  



У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Навчальна дисципліна «Методика навчання мови іврит у початковій 

школі» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної підготовки згідно 

навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – формування у майбутніх учителів загальне уявлення про 

теорію та методику навчання мови іврит, про науково-методичні засади 

формування в учнів іншомовної комунікативної компетентності, про 

закономірності організації та забезпечення процесу навчання мови іврит у 

початкових класах ЗЗСО України з огляду на сучасні освітні стандарти та 

підходи до навчання з метою подальшого застування набутих знань і вмінь у 

власній педагогічній практиці. 

Завдання курсу – вивчення й осмислення провідних науково-

методичних засад методики навчання предметів мови іврит у початковій 

школі, опанування знань щодо традиційних та інноваційних освітніх практик, 

технологій, методик, форм і методів навчання мови іврит у початковій школі 

з огляду на сучасні підходи до навчання та світові тенденції та процеси 

реформування системи освіти в Україні, набуття необхідних 

компетентностей за для здійснення професійної діяльності.  

Предмет курсу – методика навчання мови іврит у початковій школі, 

що передбачає опанування здобувачами освіти провідних підходів 

лінгводидактичних підходів до навчання й основ формування мовних, 

мовленнєвих, соціо та лігвокультурних і навчально-стратегічних 

компетентностей на засадах компетентнісного, комунікативного, 

культурологічного, інтегративного, рефлексивного та професійно 

орієнтованого підходів до навчання мови іврит. 

Основний зміст дисципліни: 

Мова іврит як мова вивчення й як навчальний курс у ЗЗСО України. 

Проблема багатомовності у полікультурному середовищі. Концепція мовної 

освіти у ЗЗСО України. Соціомовні особливості функціонування мови іврит в 

Україні. Співвідношення мови іврит та української у навчанні: сучасний стан 

і перспективи. Мотивація школярів у навчанні мови іврит.  

 Методика навчання мови іврит як наука. Об’єкт методики. Завдання 

методики навчання мови іврит в Україні. Періодизація розвитку методики 

навчання мови іврит. Міжпредметні зв’язки в методиці навчання мови іврит. 

Методика і суміжні науки. Методи наукового дослідження. Сучасні 

проблеми навчання мови іврит. 

Теоретичні основи методики навчання мови іврит. Методологічні 

основи навчання мови іврит. Взаємозв’язок слова й поняття, мислення й 

мовлення. Психолінгвістичні основи методики; механізми породження 

висловлювання іншою мовою; психологічні дослідження особливостей 

засвоєння іншої мови. Характеристика умовно-мовленнєвої діяльності та 

комунікативного використання мовлення іншою мовою. Лінгвістичні основи 

навчання мови іврит. Особливості фонетики, лексики, граматики мови іврит 

у зіставленні з українською. Педагогічні основи навчання мови іврит. 



Лінгводидактичні принципи і їх реалізація у навчанні мови іврит; принципи 

методики мови, їх обумовленість закономірностями засвоєння мови іврит у 

ЗЗСО України. Характеристика сучасних методів і прийомів навчання мови 

іврит. Варіативність методів навчання, залежність вибору методів навчання 

від рівня мовленнєвої підготовки учнів, від характеру навчального матеріалу. 

Навички і вміння, різні підходи до їх визначення. Інтерференція і 

транспозиція у навчанні другої іншої неспорідненої мови. Типові відхилення 

від лексичних і граматичних норм у використанні мови іврит, шляхи їх 

попередження. Місце першої мови у навчанні іншої мови. Методи і прийоми 

навчання іншої мови. Системний, системно-комунікативний, комунікативно-

ситуативний методи, метод комунікативного використання мовлення у 

навчальній діяльності. Вправи як компонент різних стратегій навчання; типи 

та види вправ. Загальна характеристика засобів навчання. Технічні й 

нетехнічні засоби навчання. Програмовані засоби навчання. Можливості 

використання сучасних освітніх ІТ-технологій у навчанні мови іврит. 

Форми організації навчальної діяльності на уроках мови іврит. 

Індивідуальна, парна, групова та колективна форми навчальної діяльності. 

Роль самостійної роботи у навчанні мови. Урок мови іврит. Структура уроку. 

Принципи аналізу уроку мови іврит і його оцінювання. Позакласна робота з 

мови іврит.  

 Мета, зміст навчання мови іврит. Цілі і завдання навчання мови 

іврит на різних ступенях ЗЗОУ. Практичні, загальноосвітні, виховні й 

розвивальні цілі навчання. Основні принципи відбору змісту навчання; 

мінімізація мовного матеріалу у навчальних цілях. Освітні державні 

стандарти з мови іврит. Аналіз програм і методичної літератури з навчання 

мови іврит. Зіставлення мови іврит з українською мовою. Дослідження 

проблеми відбору змісту навчання мови на сучасному етапі. Реалізація змісту 

навчання у підручниках для початкового навчання мови іврит. Способи 

презентації навчального матеріалу, розробка «сценаріїв» уроку у підручнику 

з мови іврит. Роль та місце підручника у навчальному процесі. 

Проблема формування мовної компетенції. Поняття “мовна 

компетенція”. Функція знань у розвитку мовних навичок та вмінь. Види 

знань. Формування фонетичної компетенції. Поняття “фонетична 

компетенція”. Зв’язок слуховимовних навичок з різними видами мовленнєвої 

діяльності. Місце навчання вимови в процесі розвитку мовленнєвих умінь. 

Вимоги до фонетичних навичок учнів. Проблема відбору фонетичного 

мінімуму. Місце пояснень у навчанні вимови. Вправи для формування 

фонетичної компетенції Формування лексичної компетенції. Поняття 

“лексична компетенція”. Цілі та завдання навчання лексики. Проблема 

відбору лексичного мінімуму. Значення лексичних знань для навчання мови 

іврит. Розвиток в учнів навичок слововживання. Реальний та потенціальний 

словниковий запас. Основні етапи роботи над лексичним матеріалом; 

типологія лексичних вправ. Формування граматичної компетенції. Поняття 

“граматична компетенція”. Цілі та завдання навчання граматики. Значення 

граматичних знань для навчання мови іврит. Відбір граматичного мінімуму 



для навчання усного та писемного мовлення. Методична типологія 

граматичного матеріалу. Основні етапи роботи над граматичним матеріалом; 

способи пред’явлення граматичного матеріалу; свідоме і “механічне” 

засвоєння граматики; граматичні правила та їх застосування у навчальному 

процесі; типологія граматичних вправ. Формування правописної компетенції. 

Роль різних видів пам’яті у формуванні правописних умінь. Списки слів для 

запам’ятовування; принципи їх укладання. Роль правил у навчанні 

правопису; типи правил за ступенем складності і різні рівні їх опрацювання. 

Роль розвитку пунктуаційних умінь у навчанні правопису. Різні види 

списування й диктантів. 

Формування  мовленнєвої компетенції. Мовленнєвий матеріал. 

Одиниці організації мовленнєвого матеріалу на різних рівнях. Навчально-

мовленнєва ситуація. Співвідношення теми та ситуації. Умовно-мовленнєва 

діяльність і комунікативне використання мовлення на уроках. Усне і писемне 

мовлення у навчанні. Аудіювання як рецептивний вид мовленнєвої 

діяльності. Цілі, зміст і засоби навчання аудіювання. Вимоги до матеріалу 

для навчання аудіювання. Вправи для формування аудитивної компетенції. 

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності. Діалогічне і монологічне мовлення. 

Цілі, зміст і засоби навчання діалогічного й монологічного мовлення. 

Послідовність у навчанні діалогічного та монологічного мовлення; види 

вправ для формування умінь усного продуктивного мовлення. Читання як 

вид мовленнєвої діяльності, як процес сприйняття та переробки текстової 

інформації. Читання вголос і мовчки. Цілі, зміст і засоби навчання читання 

вголос і мовчки. Розвиток техніки читання, розуміння прочитаного. Вимоги 

до текстів для різних видів читання. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. 

Види письмових робіт. Підготовлене і «вільне» письмо у навчанні. Методи і 

прийоми роботи з письма як виду мовленнєвої діяльності. Співвідношення 

різних видів мовленнєвої діяльності у навчанні мови іврит. Розвиток уміння 

висловити своє ставлення до сприйнятого на слух чи прочитаного тексту, 

порівняти різні погляди на предмет висловлювання, пов’язати сприйняте зі 

своїм життєвим досвідом.  

Контроль і оцінювання у навчанні мови іврит. Функції та завдання 

контролю. Контроль і самоконтроль. Поточний і підсумковий контроль. Види 

та форми оцінювання у початкових класах, особливості формувального 

оцінювання. Державний стандарт, критерії оцінювання навчальних досягнень 

школярів із мови іврит. Прийоми та способи контролю рівня сформованості 

фонетичної/ лексичної/ граматичної компетенції. Прийоми та способи 

контролю рівня сформованості мовленнєвої компетенції в аудіюванні/ 

говорінні/ читанні/ письмі; самостійність мислення й мовлення як вияв 

високого рівня досягнень учня. Тестові завдання в оцінюванні результатів 

навчання мови іврит. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

− провідні науково-методичні підходи в галузі методики навчання 

мови іврит у початковій школі; 



− володіти понятійним і методичним апаратом; 

− основоположні наукові джерела та нормативні документи, що 

стосуються методики навчання мови іврит; 

− провідні педагогічні й інноваційні освітні технології та методики; 

володіти знаннями про чинні освітні програми та навчально-

методичне забезпечення з мови іврит у початковій школі; 

− типи та структуру уроків івриту в початковій школі;  

− особливості контрольно-оцінної та проектної діяльності у 

початкових класах;  

− форми організації навчання у формальній і неформальній єврейській 

початковій освіті. 

Уміти:  

− аналізувати психолого-педагогічну, лінгводидактичну та навчально-

методичну літературу;  

− добирати та структурувати зміст навчання відповідно до рівня 

володіння мовою на початок шкільного вивчення та вікові й 

психологічні особливості молодших школярів з огляду на провідні 

освітні підходи, методи та прийоми формування програмових 

компетентностей; 

− здійснювати планування уроків та організацію освітніх заходів, 

розробляти плани-конспекти уроків різних типів із навчання мови 

іврит молодших школярів; 

− розуміти учня та конструювати його особистісну освітню 

траєкторію, здійснювати евалюацію, контрольно-оцінювальну та 

проекту діяльність у власній освітній практиці; 

− інтегрувати, диференціювати, синтезувати, узагальнювати, мислити 

критично та творчо. 
 

Компетентності, що формуються: 

 ЗК. 2. Здатність   до спілкування іноземною  мовою  в усній і 

письмовій формі для комунікації; в навчальній, науковій, професійній і 

соціально-культурній сферах спілкування. 

    СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 

 СФК. 1. Здатність до викладання дисциплін етнокультурного 

компоненту у закладах загальної середньої освіти з  поглибленим вивченням 

мови іврит, історії та традицій єврейського народу: розуміння основних засад 

єврейської освіти 
 

Програмні результати навчання: 

 ПРН. 11. Володіти іноземною мовою в обсязі, необхідному для 

здійснення науково-дослідної діяльності, роботи з науковою та методичною 

літературою в галузі педагогіки та психології; усній та письмовій 

комунікації,  професійному спілкуванню.  



СПРН. 3. Володіти лінгво-дидактичними  особливостями навчання 

мови іврит в початковій школі. 
 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 07 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ЮДАЇКИ  

В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Навчальна дисципліна «Методика навчання предметів юдаїки в 

початковій школі» належить до циклу вибіркових дисциплін загальної 

підготовки згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – Формування у здобувачів освіти професіональної 

компетентності з огляду на сучасні освітні стандарти та підходи до навчання, 

вмінь добирати зміст і технології навчання предметів юдаїки, розробляти 

заняття й уроки з відповідних предметів юдаїки у формальній і неформальній 

єврейській освіті в початковій ланці, розвивати критичне мислення, творчий 

підхід, уміння створювати власні освітні проекти та застосовувати набуті 

знання й уміння в освітній діяльності. 

Завдання курсу – вивчення й осмислення провідних науково-

методичних засад методики навчання предметів юдаїки у початковій школі, 

опанування знань щодо традиційних та інноваційних освітніх практик, 

технологій, методик, форм і методів навчання предметів юдаїки у початковій 

школі з огляду на сучасні підходи до навчання та світові тенденції та процеси 

реформування системи освіти в Україні, набуття необхідних 

компетентностей за для здійснення професійної діяльності.  

Предмет курсу – методика навчання предметів юдаїки в початковій 

школі, що передбачає опанування здобувачами освіти провідних підходів до 

навчання освіті, методологічних основ процесу навчання та виховання, 

інноваційних технологій, вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду 

єврейської освіти у початковій ланці, розвиток загальних і фахових 

компететностей освітян. 

Основний зміст дисципліни: 

Мета та завдання навчального модулю «Методика навчання предметів 

юдаїки в початковій школі»; бібліографічні ресурси. Сучасні концептуальні 

ідеї та підходи до освітнього процесу. Сутність і принципи навчання. 

Профіль учня. Зміст і результати навчання, їх відображення у державних 

стандартах, навчальних планах, програмах, підручниках і НМК. Сучасні 

освітні технології. Інтерактивні технології навчання. Неформальна єврейська 

освіта: сутність та особливості. Особливості викладання мови іврит, 

єврейської літератури, єврейської традиції та культури у початкових класах 

ЗЗСО України. Методологія навчання: цілі та результати навчання, принципи 

добору змісту навчання предметів юдаїки. Методи навчання, класифікація та 

характеристика окремих типів. Засоби навчання. Форми організації 

навчального процесу. Застосування інформаційних технологій і 

дистанційних форм навчання в освіті. Навчально-методичне забезпечення 

освітнього процесу: реальність і необхідність. Добір, розподіл і 

структурування змісту навчання. Принципи побудови програм. Конструктор 



програм. Аналіз освітніх програм з мови іврит, єврейської літератури, 

єврейської традиції та культури для початкових класів ЗЗСО України. Аналіз 

освітніх програм неформальної єврейської освіти. Аналіз підручників, 

посібників і НМК із предметів юдаїки для початкової школи. Типи та 

структура уроків. Особливості побудови уроків різних типів. Контрольно-

оцінювальна діяльність учасників освітнього процесу. Портфоліо здобувача 

освіти. Проектна діяльність в освітньому процесі.  
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

− провідні науково-методичні підходи в галузі методики навчання 

предметів юдаїки у початковій школі; 

− володіти понятійним і методичним апаратом;  

− основоположні наукові джерела та нормативні документи, що 

стосуються навчання національних спільнот;  

− провідні педагогічні й інноваційні освітні технології та методики; 

володіти знаннями про чинні освітні програми та навчально-

методичне забезпечення предметів юдаїки в початковій школі; 

− типи та структуру уроків івриту, єврейської літератури та традиції, 

мистецтва тощо; 

− особливості контрольно-оцінної та проектної діяльності у 

початкових класах; 

− форми організації навчання у формальній і неформальній єврейській 

освіті. 

Уміти:  

− аналізувати психолого-педагогічну та навчально-методичну 

літературу; 

− добирати та структурувати зміст навчання відповідно до того чи 

іншого предмету юдаїки з огляду на провідні освітні підходи, методи 

та прийоми формування програмових компетентностей; 

− розробляти плани-конспекти уроків різних типів до того чи іншого 

навчального курсу та вікових та індивідуальних особливостей 

молодших школярів; 

− конструювати особистісну освітню траєкторію учня; 

− здійснювати контрольно-оцінювальну та проекту діяльність у 

власній освітній практиці; 

− інтегрувати, диференціювати, синтезувати, узагальнювати, мислити 

критично та творчо. 
 

Компетентності, що формуються: 

ЗК. 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та  на основі толерантності. 

СК. 2. Здатність  до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – електронних  освітніх  ресурсів 



 СФК.1. Здатність до викладання дисциплін етнокультурного 

компоненту у закладах загальної середньої освіти з  поглибленим вивченням 

мови іврит, історії та традицій єврейського народу: розуміння основних засад 

єврейської освіти. 
 

Програмні результати навчання:  

ПРН. 1. Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних 

методологічних вчень, основні етапи  і особливості розвитку філософії 

освіти, володіти основними світоглядними орієнтирами в розвитку сучасної 

освіти. 

ПРН. 8. Інтегрувати   зміст, методи, форми і засоби початкової освіти; 

планувати психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в початковій 

школи; аналізувати та поєднувати методи діагностики та корекції 

психофізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

 СПРН. 2. Розуміти та інтерпретувати основні засади, концептуальні 

наукові положення з історіографії та методології єврейської освіти в Україні 

та світі; аналізувати основні підходи та етапи розвитку єврейської освіти; 

здійснювати  порівняльний аналіз  освітніх систем у галузі єврейської освіти 

в Україні. 

 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 08 ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ  
 

Навчальна дисципліна «Правовий захист осіб з обмеженими 

можливостями здоров'я в Україні» належить до циклу загальної підготовки 

згідно навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу – набуття студентами необхідних фахових компетенцій, 

знань та практичних вмінь у процесі вивчення правових засад у галузі прав та 

соціального захисту громадян з обмеженими можливостями здоров'я в нашій 

державі. 

Завданням курсу є вивчення становища інвалідів в Україні в контексті 

законодавчого забезпечення їхнього соціального захисту та практичної 

реалізації їх гарантованих прав, зокрема: висвітлення еволюції поглядів на 

проблему інвалідності та шляхи її вирішення; визначення статусу інваліда як 

людини з особливими потребами; аналіз основних міжнародних та 

вітчизняних документів про права інвалідів і соціальні стандарти, що їм 

пропоуються.  

У даному курсі приділено увагу таким проблемам реалізації соціальної 

політики щодо інвалідів в Україні, як їхнє пенсійне забезпечення, охорона 

здоров'я та реабілітація, доступ до освіти, сприяння зайнятості, 

безперешкодне пересування та доступ до об'єктів соціальної інфраструктури. 

Предметом курсу є здійснювані державними і недержавними 

структурами суспільства організаційні, правові, фінансово - економічні, 



соціально-психолого-педагогічні, реабілітаційні заходи щодо забезпечення 

гарантованих умов життя, підтримки життєзабезпечення людей з 

обмеженими можливостями з метою задоволення їх прав, потреб та 

інтересів.  

 Основний зміст дисципліни:  

Теоретичні й організаційно-правові засади соціального захисту осіб з 

обмеженими можливостями здоров'я в Україні. Загальнотеоретичні та 

галузеві підходи до змісту понять «інвалід», «інвалідність». Категорії 

громадян з обмеженими можливостями здоров'я та соціальна робота з 

ними (з особливим приділенням уваги проблемам дітей-інвалідів). 

Соціальна реабілітація та базові стандарти послуг у організаційно-

функціональному механізмі державного управління системою соціального 

захисту осіб з обмеженими можливостями здоров'я. Становлення та 

розвиток інклюзивної освіти в Україні. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

− про основні проблеми інвалідів в українському суспільстві;  

− сутність їх соціального захисту, відмінності змісту понять “соціальний 

захист” і “соціальне забезпечення” та особливості правовідносин щодо 

соціального захисту; 

− повноваження державних органів та громадських організацій у сфері 

соціального захисту громадян з обмеженими можливостями здоров'я;  

− сутність поняття “інвалідність” та порядок її встановлення;  

− правовий статус інвалідів як суб’єктів правовідносин у сфері праці, 

освіти, пенсійного забезпечення;  

Уміти:  

− орієнтуватися у законодавчий базі щодо забезпечення прав громадян 

з обмеженими можливостями здоров'я; 

− розтлумачувати права та гарантії даної категорії осіб у сфері освіти 

та праці, соціального захисту та пенсійного забезпечення; 

− пояснювати сутність основних понять;  

− надавати консультативно-правову допомогу особам з обмеженими 

можливостями здоров'я, у разі, якщо вони її потребують; 

− орієтуватись у поняттях «праця інвалідів», «професійна реабілітація 

інвалідів», «система професійної реабілітації інвалідів»;  

− аналізувати чинну систему професійної реабілітації інвалідів в Україні 

та виявляти основні проблемні питання, що перешкоджають її 

ефективному функціонуванню. 

Компетентності, що формуються: 



 ЗК. 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: 

володіти емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення 

цілей, здійснювати підтримку та мотивацію  суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

 СК. 4. Готовність до здійснення управління та адміністрування  

освітнього  процесу в початковій  школі:  здатність  скеровувати свої дії 

відповідно до нормативно-правової бази освіти України та професійної 

етики; налагодження партнерства  із соціальними інституціями.    

СФК.2. Здатність до організації  освітнього процесу в початковій 

школі з інклюзивним навчанням, здійснення психолого-педагогічного 

супроводу  навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
 

Програмні результати навчання: 

   ПРН. 10. Застосовувати знання законодавчої та нормативно-

правової бази освіти в Україні; міжнародних та державних актів України в 

галузі охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими потребами в  

професійній діяльності. 

ПРН. 15. Вміти ефективно взаємодіяти з працівниками закладу 

освіти, органами управління і самоврядування; батьківською і педагогічною 

спільнотою; налагоджувати професійну комунікацію; критично оцінювати 

вплив власної діяльності на сумарний результат роботи колективу. 

  СПРН. 1. Відтворювати теоретико-методологічні, нормативно-

правові та організаційно-методичні засади організації інклюзивної освіти; 

здійснювати планування алгоритму та застосування технологій психолого-

педагогічного супроводу  дітей   з особливими потребами  в процесі 

інклюзивної освіти. 
 

 

Опис навчальної дисципліни 

ВДФ 3. 09 СУЧАСНИЙ ІМІДЖ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
 

Навчальна дисципліна «Сучасний імідж вчителя з початкової освіти» 

належить до вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки згідно 

навчального плану підготовки фахівців. 

Мета курсу: формування іміджової компетентності у магістрів 

початкової освіти: володіння системою наукових понять, категорій 

іміджології, набуття практичних навичок ефективного іміджування для 

найповнішої реалізації педагогічних, організаторських здібностей у системі 

освіти. 

      Завдання курсу:  

 ознайомити з понятійно-термінологічним апаратом навчальної 

дисципліни;

 розкрити зміст поняття «імідж» та сучасні наукові підходи до його 

визначення;

 охарактеризувати види, типи, функції іміджу;



 сформувати уявлення про сутність інструментальних засобів та 

специфіку їх використання в педагогічній іміджології;

 визначити педагогічні умови формування професійного іміджу 

майбутнього вчителя початкової школи в освітньому середовищі 

вищого навчального закладу;  

 навчити ефективно використовувати мистецтво ділового мовлення в 

побудові іміджу педагога-організатора початкової освіти.

 

 Предметом вивчення є особистість сучасного вчителя початкової 

освіти та методи і прийоми формування сучасного іміджу. 

 

Компетентності та заплановані результати навчання  

Компетентності, що формуються: 

ЗК 1. Здатність використовувати інформаційні технології: вміти 

самостійно  здобувати нові знання та оперувати набутими вміннями, вміти 

використовувати  програмні засоби в професійній діяльності з 

використанням ресурсів Інтернету. 

ЗК 2. Здатність до спілкування іноземною  мовою в усній і письмовій 

формі для комунікації; в навчальній, науковій, професійній і соціально-

культурній сферах спілкування. 

ЗК 3. Здатність працювати в команді у мільтидисциплінарному та 

мультикультурному  середовищі відповідно до моральних, духовних, 

етичних і правових норм та на основі толерантності. 

ЗК 4. Здатність до розроблення та управління проєктами: володіти 

емоційною культурою, спрямовувати свої зусилля на досягнення цілей, 

здійснювати підтримку та мотивацію суб’єктів соціальної взаємодії;  

вирішувати конфліктні ситуації. 

СК 1. Здатність виявляти національну й особистісну гідність, 

громадянську свідомість та активність: дбати про розвиток і 

функціонування освітянського громадянського суспільства як осередку 

духовного розвитку України; мати і відстоювати власну освітологічну 

позицію. 

СК 2. Здатність до організації освітнього процесу в початковій 

школі: здатність до   використання  сучасних підходів,  технологій, методів, 

засобів навчання, у тому числі – до електронних  освітніх ресурсів. 

СК 3. Здатність до здійснення просвітницької діяльності: готовність 

до методичної діяльності  скерованої на підвищення психолого-педагогічної 

компетентності батьківської спільноти, науково-методичного рівня 

педагогічної спільноти; здатність до узагальнення, впровадження та 

розповсюдження  передового педагогічного досвіду, наукових досягнень  у 

галузі педагогіки та психології; здатність до роз’яснювальної  роботи з 

батьками з питань охорони дитинства, правового захисту осіб з особливими 

потребами. 



 СК 4. Готовність до здійснення управління та адміністрування 

освітнього процесу в початковій  школі: здатність скеровувати свої 

педагогічні дії відповідно до нормативно-правової бази освіти України та 

професійної етики; налагодження партнерства із соціальними інституціями. 

  СК 7. Здатність до критичного оцінювання власної професійної 

педагогічної діяльності: готовність до самонавчання та саморозвитку: 

ефективно використовувати внутрішні та зовнішні ресурси для виконання 

професійної діяльності в типових і нестандартних ситуаціях. 

  СФК.2 Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

інклюзивним навчанням, здійснення психолого-педагогічного супроводу  

навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
Програмні результати навчання: 

ПРН 2. Виявляти готовність переглядати власну концептуальну позицію 

з розвитку освіти; розуміти та інтерпретувати  сучасні концепції, ключові 

напрями реформування, цілі, завдання, принципи розвитку освіти в Україні 

ПРН 5. Виявляти готовність розвивати свій науково-теоретичний 

потенціал в педагогічній сфері, самостійно добувати знання і вміння з питань 

організації освітньої процесу, методичної роботи та наукової діяльності в 

сучасній школі; неперервно  вдосконалювати свою особистість, підвищувати 

інтелектуальний та культурний рівень. 

ПРН 15. Вміти ефективно взаємодіяти з працівниками закладу освіти, 

органами управління і самоврядування; батьківською і педагогічною 

спільнотою; налагоджувати професійну комунікацію; критично оцінювати 

вплив власної діяльності на сумарний результат роботи колективу. 

Після вивчення дисципліни «Сучасний імідж вчителя початкової освіти» 

студенти повинні знати:  

 основні поняття й терміни дисципліни; 

 сучасні підходи до поняття «імідж»; 

 види, типи, зміст, функції іміджу 

педагога; 

  різновиди інструментальних засобів та специфіку їх використання в 

педагогічній іміджології; 

 особливості вербального і невербального спілкування в побудові 

привабливого іміджу вчителя початкової освіти; 

 технології побудови привабливого іміджу  вчителя початкової освіти;  

 теоретичні та практичні аспекти застосування іміджологічних знань. 

вміти: 

 застосовувати отримані теоретичні знання в формуванні власного 

іміджу;

 користуватися  інструментальними засобами іміджології;

 вільного володіння 

 розробляти  програми самопрезентації;



 будувати стратегії формування власного позитивного іміджу та іміджу 

освітнього закладу.

володіти: 
– вербальними та невербальними засобами спілкування; 

– різними видами мовлення в побудові особистого привабливого іміджу;

– вмінням само презентації. 

 

Зміст програми навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ 

ЗАСАДИ ПЕДАГОГІЧНОЇ  

ІМІДЖОЛОГІЇ 

Тема 1. Вступ. історія розвитку іміджології як науки.  
Вступ. Витоки й основні віхи становлення іміджології як науки. 

Розвиток знань про імідж. Теоретична база іміджології. Педагогічна 

іміджологія в системі наук. Місце педагогічної іміджології в системі 

підготовки викладачів, вчителів початкової освіти. Зв’язок педагогічної 

іміджології з іншими дисциплінами. 

Тема 2. Методологічні засади педагогічної іміджології. 

 Методологічні аспекти педагогічної іміджології. Об’єкт, предмет, мета 

педагогічної іміджології. Завдання педагогічної іміджології. Поняття, види і 

типологія іміджу. Функції іміджу. Принципи іміджування. 

Тема 3. Інструментальні засоби педагогічної іміджології.  

Поняття інструментарію іміджології та специфіка його використання в 

професійно-педагогічній іміджології. Інструментарій іміджології: 

Маніпулювання. Міфологізація. Емоціоналізація. Позиціювання. 

Вербалізація. Архаїзація. Метафоризація. Візуалізація структурного 

образу. Опитування громадської думки. Форматування. Деталізація. 

Дистанціювання. Нейролінгвістичне програмування. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СУЧАСНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ 

ПЕДАГОГА  

Тема 4. Імідж ділової жінки.  

Поняття про імідж ділової жінки. Риси ділової жінки. Складові іміджу 

жінки-педагога: зовнішній аспект іміджу; внутрішній аспект іміджу.  

Іміджотворчі елементи тіла. Фізіогноміка – «ключ» до пізнання людини за 

рисами обличчя. Практична спрямованість фізіогноміки. 

Тема 5. «Я»-концепція в побудові іміджу педагога. 

Структура «Я»-концепції. Когнітивна складова «Я»-концепції. Оцінна 

складова «Я»-концепції. Поведінкова складова «Я»-концепції. Функції «Я»-

концепції. Розвиток «Я»-концепції. Модальності самостановлення. 

Самопізнання. «Я» і культура. Самооцінка особистості. Самопрезентація. 

Теоретичні основи самопрезентації. Зовнішні дані особистості і «Я»- 

концепція. Методика визначення «Я»-концепції. 

Тема 6. Педагогічний такт, етикет і професійний імідж педагога.  



Культура поведінки людини як сукупність загальнолюдських норм і 

форм життєдіяльності. Моральні цінності, уявлення про красу, доцільність, 

прийнятність людської поведінки. Етика і культура. Народні звичаї і 

традиції поведінки людини в побуті, товаристві, дотримання 

загальноприйнятих норм поведінки в суспільстві. Педагогічний такт. 

Етикет як форма і правила поведінки в суспільстві, колективі, вдома. 

Культура педагогічної поведінки і вихованість. 

Тема 7. Культура ділового спілкування – шлях до успіху.  

Поняття про культуру ділового спілкування. Стилі ділового 

спілкування. Вербальне та невербальне спілкування. Культура організації 

міжособистісного педагогічного спілкування. Мистецтво поведінки в 

аудиторії, утримання уваги слухачів. Ораторське мистецтво й імідж 

педагога. Методи переконання і навіювання в публічних виступах. Наради. 

Збори. 

Тема 8. Модель якостей сучасного вчителя початкових класів. 

Особистісні якості вчителя початкових класів за сферами його 

діяльності: проведення навчального процесу, методична робота й 

підвищення кваліфікації, виховна робота, особиста життєдіяльність 

педагогічного працівника. Узагальнена модель педагога передбачає 

наступні якості: професійна компетентність, моральні якості, 

організаторські здібності, ділові якості, уміння керувати собою. 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. КОРПОРАТИВНИЙ ІМІДЖ ПЕДАГОГІВ ТА ІМІДЖ 

ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ 

Тема 9. Корпоративний імідж працівників закладів шкільної освіти. 

Поняття корпоративного іміджу. Корпоративна культура. Складові 

корпоративного іміджу. Особливості створення корпоративного іміджу 

працівників шкіл. Стилі стосунків керівника з педагогічним колективом. 

Педагогічні конфлікти. Засоби вирішення і запобігання конфліктів. Стратегія 

поведінки керівника у конфліктних ситуаціях. 

Тема 10.  Імідж сучасного закладу освіти.  

Умови формування позитивного іміджу сучасного закладу освіти. 

Стратегії формування і підтримки іміджу середньої школи. Показники 

позитивного іміджу сучасного закладу освіти. Роль психологічного клімату 

в колективі у створенні позитивного іміджу сучасного закладу освіти. 

Формування сприятливого психологічного клімату в колективі. 
 


