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1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ І 

ПСИХОЛОГІЇ (ВІДДІЛЕННЯ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»): 

a) Адреса: 

навчальний корпус ТНПУ № 3, вул. Винниченка, 10, м. Тернопіль, 46027 

 

b) Контактні телефони: 

Приймальня декана 

тел. (0352) 53-36-25 

тел. вн. 271 

 

c) Інформація про склад деканату: 

Декан факультету: 

доктор педагогічних наук, професор Чайка Володимир Мирославович 

тел.: (0352) 53-36-25 

e-mail: chayka6027@mail.ru 

Заступник декана:  

кандидат філологічних наук, асистент Юрків Мирослав Михайлович 

тел. (0352) 53-36-25 

Голова науково-методичної комісії інституту педагогіки і психології 

(відділення «Початкова освіта»): 

кандидат педагогічних наук, доцент Жаркова Ірина Іванівна 

e-mail: zharkova_iryna@mail.ru 

Диспетчер відділення «Початкова освіта»: 

Стефанчишин Наталія Євгенівна 

тел. (0352) 53-36-25 

Методист заочної форми навчання: 

Волошин Оксана Михайлівна 

тел. (0352) 53-36-24 

 

d) Кафедри: 

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І МЕТОДИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

(м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, корпус № 3, тел. 53-36-25). 

Склад кафедри: 

Янкович Олександра Іванівна — завідувач кафедри, доктор педагогічних 

наук, професор 

Вихрущ Віра Олександрівна — доктор педагогічних наук, професор 

Кодлюк Ярослава Петрівна — доктор педагогічних наук, професор 

Онишків Зіновій Михайлович — кандидат педагогічних наук, доцент 

Матіяш Валентина Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Гладюк Тетяна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

mailto:zharkova_iryna@mail.ru
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Мудрик Олена Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Жаркова Ірина Іванівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Бойко Марія Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Лупак Наталія Миколаївна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Чайковська Ганна Богданівна — кандидат біологічних наук, доцент 

Паламарчук Ліна Максимівна — кандидат педагогічних наук, викладач 

Ковальчук Людмила Ігорівна — кандидат педагогічних наук, викладач 

Постолюк Марія Іванівна — кандидат педагогічних наук, викладач 

Хребтова Наталя Ростиславівна — кандидат педагогічних наук, викладач 

Решетуха Любов Григорівна — асистент 

Гнатківська Оксана Мирославівна — асистент 

Писарчук Оксана Тарасівна — асистент 

Цвях Галина Євстахіївна — старший лаборант 

Білинський Любомир Миколайович — лаборант 

Вихиль Марія Теодорівна — лаборант 

Стойко Катерина Анатоліївна — лаборант 

Лучка Ганна Василівна — лаборант 

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

(м. Тернопіль, вул. Винниченка, 10, корпус № 3, тел. 53-36-25). 

Склад кафедри: 

Гузар Олена Володимирівна — завідувач кафедри, кандидат філологічних 

наук, доцент 

Одинцова Галина Степанівна — кандидат філологічних наук, доцент. 

Васильківська Надія Адамівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Лушпинська Лілія Павлівна — кандидат філологічних наук, доцент 

Демченко Олександра Йосипівна — кандидат педагогічних наук, доцент 

Юрків Мирослав Михайлович — кандидат філологічних наук, викладач 

Яцук Ольга Василівна — кандидат філологічних наук, викладач 

Будій Надія Дмитрівна — кандидат педагогічних наук, викладач, 

заслужений вчитель України 

Куца Лариса Петрівна — кандидат філологічних наук, викладач 

Білоус Юлія Володимирівна — асистент 

Зелененька Тетяна Василівна — лаборант 

 

e) Координатор від факультету (роб. адреса, електронна адреса, тел.): 

Жаркова Ірина Іванівна, вул. Винниченка, 10, корпус № 3; 

e-mail: zharkova_iryna@mail.ru;  

тел. 53-36-25 

mailto:zharkova_iryna@mail.ru
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2. КОПІЇ ДІЮЧИХ ЛІЦЕНЗІЙ НА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА 

СЕРТИФІКАТІВ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ 
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3. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ НА ФАКУЛЬТЕТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО 

ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта 

Ліцензований обсяг — 115 осіб 

Термін навчання — 1 рік 

4. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ) 

Інститут педагогіки і психології (відділення «Початкова освіта») має 

належну навчально-матеріальну базу для підготовки фахівців початкової 

освіти. 

Навчальний корпус відділення «Початкова освіта» має площу 2100 м
2
. 

Аудиторний фонд складається із 8 лекційних аудиторій (загальна кількість 

місць — 300), 10 навчальних аудиторій, 2 концертних залів, 2 хореографічних 

залів, хорового класу. Академічні заняття з дисциплін початкового навчання 

проводяться у спеціалізованих майстернях та кабінетах: лабораторія методики 

викладання трудового навчання;
 

науково-дослідна лабораторія шкільного 

підручника; музей дитячої творчості; 2 комп’ютерних класи; кабінет 

педагогічної практики; кабінети дипломного проектування. 

Цей аудиторний фонд задовольняє потреби відділення «Початкова 

освіта», окрім цього використовуються інші аудиторії університету.  

Комп’ютерні класи підключені до єдиної комп’ютерної мережі 

університету з доступом до Інтернету.  

Крім використання комп’ютерної техніки з відповідним програмним 

забезпеченням, кафедрами факультету застосовуються традиційні технічні 

засоби навчання (магнітофони, телевізори, відеомагнітофони та інше технічне 

обладнання). У розпорядженні кафедри є аудіовізуальні засоби навчання 

(відеофільми, діапозитиви, магнітні записи тощо). 

У навчальних кабінетах, лабораторіях відповідним чином оформлені 

інформаційно-методичні стенди, на яких розміщена інформація про правила 

безпеки праці, протипожежної безпеки, перелік тем лабораторно-практичних 

занять, тем, що виносяться на самостійне опрацювання, рекомендована 

література з дисциплін кафедри і т. ін. Окрім цього, на стендах розміщена 

необхідна наочність для занять у вигляді планшетів, макетів, моделей, плакатів, 

таблиць тощо. 

На факультеті є 3 кабінети для роботи викладачів зі студентами, які 

належним чином укомплектовані для проведення індивідуальних занять та 

засідань студентських наукових проблемних груп. 
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5. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО 

ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Навчальна дисципліна складається з одного або декількох залікових 

кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації 

навчального процесу. Заліковий кредит — це завершена задокументована 

частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило, 

завершується підсумковим оцінюванням (залік або екзамен). Заліковий кредит 

складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із 

формами навчання — лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та 

індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання студентами 

самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і види навчальної та 

науково-дослідницької діяльності студентів). 

Навчальна лекція — це логічно завершений, науково обґрунтований і 

систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, 

ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів. 

Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів 

навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань із 

певної наукової галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер 

усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів із 

відповідної навчальної дисципліни. 

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим 

навчальним планом), а його тематика — робочою навчальною програмою 

навчальної дисципліни. 

Лабораторне заняття — це вид навчального заняття, на якому студенти 

під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи 

досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням 

устаткування, пристосованого для умов навчального процесу. Дидактичною 

метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних 

положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок 

роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять 

визначається робочою навчальною програмою дисципліни. 

Практичне заняття — це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до 

сформульованих завдань. Основна дидактична мета практичного заняття — 

розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами 

на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток 

наукового мислення та усного мовлення студентів. 



 10 

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком 

рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів. 

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною 

програмою дисципліни. 

Семінарське заняття — це вид навчального заняття, на якому викладач 

організовує обговорення студентами питань із попередньо визначених тем 

робочою навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі 

бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, 

дискусій. Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студентів, 

поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують 

педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного 

виступу, участі в дискусії. 

Методологія процесу навчання та оцінювання знань студента в КМСОНП 

полягає у його переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-

диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти 

студента. У структурі навчального навантаження студента за системою ЄКТС 

індивідуальна робота також розглядається як один з основних компонентів 

навчальної діяльності і займає значну частину його навчального навантаження. 

Індивідуальні заняття передбачають створення умов для якнайповнішої 

реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в 

навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності. 

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у 

позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням 

потреб і можливостей студента. Індивідуальні заняття на молодших курсах 

спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих 

навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер  і 

передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень 

та інших творчих завдань.  

Види індивідуальних занять є консультація та індивідуальні завдання. 

Консультація — це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з 

метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні 

питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 

практичного застосування. 

Консультації протягом семестру (поточні консультації, семестрові) та 

перед контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком деканату 

відділення. 

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для 

академічної групи чи потоку студентів. Це залежить від того, чи консультує 

викладач студентів із питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань 

(курсової та дипломної роботи, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни 

або певних аспектів їх практичного застосування. 

У процесі консультацій (особливо поточних) допускається діагностичне 

тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня 

засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня 
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сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності 

прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять. 

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій 

школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які 

студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на 

практиці. 

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під 

керівництвом викладачів Як правило, індивідуальні завдання виконуються 

окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний 

характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі 

студенти, які навчаються 

До індивідуальних завдань відносяться індивідуальні науково-дослідні 

завдання, курсові та дипломні роботи тощо. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) — це вид 

позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-

дослідного чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується в 

процесі вивчення програмного матеріалу навчального курсу і завершується 

складанням підсумкового іспиту чи заліку. ІНДЗ спрямовані на самостійне 

вивчення частини програмового матеріалу, систематизацію, поглиблення, 

узагальнення, закріплення, практичне застосування знані студента з 

навчального курсу та розвиток навичок самостійної роботи. ІНДЗ є окремим 

заліковим модулем з дисципліни, невід’ємною частиною навчального процесу і 

розцінюється як серйозне осмислення набутих знань, отриманих студентом при 

вивченні дисципліни. 

Дипломна робота — це індивідуальне завдання науково-дослідницького, 

творчого чи проектно-конструкторського характеру, яке виконується студентом 

на завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм виявлення 

теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при розв'язуванні 

конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних та виробничих 

завдань 

Дипломні проекти викочують, як правило, студенти-випускники 

технічних, технологічних, та інших споріднених спеціальностей, а на гумані-

тарних спеціальностях виконується здебільшого дипломна робота. 

Тематика дипломних проектів (робіт) визначається випускаючими 

кафедрами (предметними або цикловими комісіями). Студентам надається 

право запропонувати свою тему дипломного проекту (роботи) з 

обгрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага надається 

темам, які продовжують розробку виконаного студентом курсового проекту 

(роботи), або які безпосередньо пов’язані з місцем майбутньої професійної 

діяльності випускника. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується 

навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не 
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менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного 

для вивчення конкретної навчальної дисципліни. 

Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни визначається 

робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями 

викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-

методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 

дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними 

посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, 

інтерактивними навчально-методичними  комплексами дисциплін, електронно-

обчислювальною технікою тощо. Методичне забезпечення  самостійної роботи 

студентів повинно передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет 

контрольних завдань тощо).  

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.  

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими 

видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення 

поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної 

роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати 

самостійної навчальної роботи кожного студента.  

Контроль успішності студента здійснюється із використанням методів та 

засобів, що передбачені навчальним планом і програмою навчальної 

дисципліни.  

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час 

поточного та підсумкового контролів. 

Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної 

діяльності студента на окремих аудиторних заняттях та виконання завдань 

самостійної позааудиторної (домашньої) роботи, тематичний та модульний 

контроль.  

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію. Застосовуються такі форми семестрового контролю: семестровий 

екзамен, семестровий диференційований залік, семестровий залік. 

На етапі підсумкового і модульного оцінювання застосовується сумарне 

оцінювання, за якого підсумкова або модульна оцінка утворюється як сума 

балів за всі види поточної навчальної діяльності (лабораторні роботи, 

розв’язування задач, активність на практичних і семінарських заняттях, 

виконання проектів, ІНДЗ, проведення залікових уроків, виховних заходів, 

позаурочної навчальної діяльності під час практики тощо). 

Питома вага оцінок із різних видів навчальної роботи студента в сумарній 

підсумковій (загальній) оцінці з навчальної дисципліни визначається за їх 

вагомістю в теоретичній та практичній підготовці фахівця, структурою, 

обсягом та складністю змісту навчального матеріалу. Підсумкова оцінка 

виставляється, як правило, після завершення вивчення навчальної дисципліни, 

якщо інше не передбачено навчальним планом або програмою дисципліни. 
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Академічні успіхи студента визначаються за допомогою: 

 100-бальної шкали ЄКТС — 100 балів відповідають 100 % сумарної 

семестрової оцінки з навчальної дисципліни (оцінки за курсову роботу, 

практику); 

 5-бальної національної шкали — для переведення оцінок зі 100-бальної 

шкали ЄКТС з екзаменаційних дисциплін та навчальних дисциплін, 

курсових робіт, практик, що завершуються диференційованим заліком; 

 2-рівневої національної шкали — для переведення оцінок зі 100-бальної 

шкали ЄКТС із залікових дисциплін. 

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної 

нормативної бази. 

Шкала оцінювання 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А Відмінно (5 балів) 

зараховано 

85-89 В 
Добре (4 бали) 

75-84 С 

65-74 D 
Задовільно (3 бала) 

60-64 Е 

36-59 FX* 
незадовільно (2 бала) незараховано  

0-35 F** 

* необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання.  

** необхідна значна подальша робота.  
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6. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
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Позначення: Т — теоретичне навчання; С — екзаменаційна сесія; П — практика; К — канікули; ДП — захист дипломного 

проекту (роботи) 
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7. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

5 курс 

І семестр ІІ семестр 

НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

Сучасне українське наукове мовлення Практичний курс іноземної мови 

Дисципліни математичної, природничо-наукової (фундаментальної) підготовки 

Основи дефектології Цивільний захист 

 
Використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі 

 Охорона праці в галузі 

Дисципліни професійної та практичної підготовки 

Методика навчання іноземної мови Порівняльна педагогіка 

Педагогічні технології викладання 

математики в початковій школі 

Підручник для початкової школи: дидактико-

методичний аспект 

Методика навчання інформатики Дипломна робота 

Педагогічні технології викладання рідної 

мови в початковій школі 
 

Педагогічні технології викладання 

природознавства в початковій школі 
 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Лінгвістичний аналіз тексту Лінгвістичний аналіз тексту 

Інновації у сучасній початковій освіті 
Організація навчально-виховного процесу в 

сільській початковій школі 

Спецкурс з дитячої літератури Спецкурс з педагогіки 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Педагогічна практика «Перші дні дитини в 

школі» 
Педагогічна (переддипломна) практика 

Педагогічна практика  
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8. КОПІЯ РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

Спеціальність 7.01010201 Початкова освіта 
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9. АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН 

спеціальність: 7.01010201 Початкова освіта 

Нормативні дисципліни 

ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Предмет: Практичний курс іноземної мови 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування у майбутніх 

спеціалістів професійно зорієнтованих умінь і навичок володіння іноземною 

мовою у фаховій сфері, на удосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції 

студентів та формування вміння здійснювати лінгвістичний аналіз текстів, які 

належать до різноманітних літературних жанрів. Головними завданнями курсу 

є усвідомлене вивчення мовних явищ у тісному взаємозв’язку й у зіставленні з 

рідною мовою, що дозволить забезпечити вільне володіння іноземною мовою 

випускниками як засобом міжнаціонального спілкування, формування мовних 

навичок та розвиток на цій основі мовленнєвих умінь аудіювання, мовлення, 

читання та писемного мовлення. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Сучасне українське наукове мовлення 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна орієнтована на засвоєння теоретико-

методичних основ сучасного українського наукового мовлення та формування 

практичних умінь і навичок складати наукові тексти різних жанрів. Головними 

завданнями курсу є ознайомити студентів із науковим стилем, його ознаками, 

мовними нормами в науковому стилі, різновидами наукових текстів та 

методикою їх написання; формувати у студентів уміння писати наукові тексти, 

помічати і виправляти мовні помилки, дотримувати мовних норм; вчити 

студентів послідовності написання дипломної роботи (складання плану, збір 

інформаційних джерел, підготовка першого (чорнового) варіанту роботи, 

бібліографічні покликання, технічне оформлення роботи). 

Форми контролю: залік 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ 

(ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ) ПІДГОТОВКИ 

Предмет: Використання інформаційних технологій у початковій школі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет передбачає формування у фахівців знань, умінь 

та навичок, які необхідні вчителю початкової школи для ефективного 

використання сучасних інформаційних технологій при викладанні початкового 
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курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування 

обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять з 

інших дисциплін і позакласної роботи початкової школи. Основним завданням 

вивчення дисципліни є ознайомити студентів з інформаційними технологіями, 

що використовуються у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Цивільний захист 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

компетенції з організації роботи за правилом, зразком, інструкцією, алгоритмом 

дій тощо з реалізації заходів за планами з попередження і реагування на НС в 

різних режимах діяльності єдиної системи цивільного захисту; оволодіння 

основами розробки планів реагування на НС; інженерно-технічних заходів ЦЗ у 

своїй галузі; галузевих норм та правил безпеки об’єктів і продукції (робіт, 

послуг) з урахуванням ризику виникнення НС. Курс спрямовано на набуття 

студентами вмінь оцінювати обстановку при загрозі та виникненні 

надзвичайних ситуацій, розв’язанні типових задач прогнозування обстановки та 

прийняття оптимальних рішень на мінімізацію їх наслідків; на формування 

організаційно-методичних навичок проведення занять у школі з тематики 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності людини. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Охорона праці в галузі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на формування у майбутніх 

фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління 

охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-

технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні 

нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. Завдання вивчення 

дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і 

працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей 

господарювання через ефективне управління охороною праці та формування 

відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Основи дефектології 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний предмет має на меті сприяти свідомому, творчому 

засвоєнню теоретичних засад сучасної дефектології, набуттю навичок і вмінь 
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професійної діяльності та формування стійкого інтересу до педагогічних 

знань і вміння їх застосовувати у повсякденній практичній діяльності. 

Основним завданням курсу є ознайомлення студентів із предметом, завданнями 

та методами основ дефектології. 

Форми контролю: залік 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Предмет: Порівняльна педагогіка 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Метою навчального курсу є забезпечити засвоєння теоретичних 

основ порівняльної педагогіки, сформувати досвід аналізу тенденцій і 

закономірностей розвитку освіти в різних країнах, уміння виявляти 

співвідношення загальних тенденцій та особливостей становлення національної 

системи освіти. Головними завданнями курсу є оволодіння студентами 

основними поняттями і категоріями порівняльної педагогіки, системою 

педагогічних знань; формування вміння виявляти співвідношення загальних 

тенденцій та особливостей становлення національної системи освіти; 

аналізувати та оцінювати тенденцій і закономірностей розвитку освіти в різних 

країнах. 
Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Педагогічні технології викладання математики в початковій 

школі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний курс має на меті вивчення теоретико-методичних основ 

та формування здатності практичного використання педагогічних технологій на 

уроках математики у початковій школі. Головними завданнями предмету є 

ознайомити студента з актуальними проблемами навчання математики з метою 

кращого розуміння способів якісної роботи на уроках математики, ефективного 

конструювання уроку в цілому та окремих його етапів зокрема; навчити 

студентів працювати з методичною та навчальною літературою, щоб вміти 

правильно добирати завдання до кожного уроку, ефективно їх опрацьовувати з 

учнями, використовувати усі сучасні засоби мотивації навчальної діяльності 

школярів, створювати комфортні умови для навчання кожної дитини. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Педагогічні технології викладання рідної мови в початковій 

школі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний курс орієнтований на формування лінгводидактичних 

знань, умінь та навичок майбутніх учителів початкових класів, зокрема 
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орієнтуватися в концептуальних положеннях інноваційних педагогічних 

технологій, готовність до упровадження сучасних технологій у практику 

початкової школи під час проведення уроків української мови та літературного 

читання. Головним завданням предмета є узагальнити педагогічні технології 

початкової школи, виявити їх фундаментальну спільність, виділити істотні 

ознаки; сформувати позитивне ставлення й прагнення майбутнього вчителя 

початкової школи до творчого оволодіння новими навчальними технологіями; 

учити студентів обирати оптимальні технології навчання відповідно до 

індивідуальних можливостей учнів початкових класів, рівню їх підготовки, 

умов. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Педагогічні технології викладання природознавства в 

початковій школі 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Метою викладання курсу є підготувати майбутнього вчителя до 

практичного використання педагогічних технологій на уроках природознавства 

відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Природознавство» Державного 

стандарту початкової загальної освіти, сформувати його професійну 

компетентність. Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомити з 

історію становлення й розвитку технологічної освіти; обґрунтувати психолого-

педагогічні умови формування в учнів початкової школи природознавчої 

компетентності на основі поетапного засвоєння різних видів знань; розкрити 

особливості організації процесу навчання природознавства під час 

використання різних педагогічних технологій. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Методика навчання іноземної мови 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний предмет орієнтований на розкриття сутності методики 

навчання іноземної мови як науки; теоретичні засади (психологічні, 

лінгвістичні, дидактичні) навчання іноземної мови в початковій школі; а також 

домогтися засвоєння студентами методичних основ формування в учнів 

початкової школи навичок і вмінь практичного оволодіння іншомовним 

мовленням. Головними завданнями предмета є вивчення закономірностей 

оволодіння дітьми молодшого шкільного віку іноземною мовою з метою 

формування в них певного рівня іншомовної комунікативної компетенції, тобто 

здатності спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Методика навчання інформатики 

Статус: Нормативна 
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Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Зміст навчальної дисципліни передбачає формування знань, умінь та 

навичок, необхідних вчителю початкової школи для ефективного використання 

сучасних інформаційних технологій при викладанні початкового курсу 

інформатики як окремого предмета, так і для застосування обчислювальної 

техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і позакласної 

роботи в початковій школі. Головними завданнями курсу є визначити та 

обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст відповідного 

загальноосвітнього предмета початкової школи; розробити найбільш 

раціональні методи та організаційні форми навчання спрямовані на досягнення 

поставленої мети; розглянути необхідні засоби навчання й розробити 

рекомендацію щодо їх застосування в навчальному процесі. Тобто методика 

навчання інформатики як і будь-яка інша предметна шкільна методика, повинна 

забезпечувані розв’язування традиційної тріади питань. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Підручник для початкової школи: дидактико-методичний аспект 

Статус: Нормативна 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальна дисципліна спрямована на поглиблення знань студентів 

про теоретичні основи та практику підручникотворення в початковій освіті; 

ознайомити їх із доступними методами аналізу й оцінювання цього виду 

навчальної літератури; формування вміння організовувати роботу з 

підручником у початковій школі. Основними завданнями вивчення дисципліни 

є ознайомити студентів із сутністю підручника як моделлю цілісного процесу 

навчання; поглибити знання про історію створення навчальної книги; розкрити 

особливості підручника для початкової школи; поглибити знання про роботу з 

підручником як метод навчання, його внутрішню і зовнішню сторони; 

систематизувати і поглибити знання про види роботи з кожним зі структурних 

компонентів навчальної книги. 

Форми контролю: залік 

Вибіркові дисципліни 

Предмет: Організація навчально-виховного процесу в сільській 

початковій школі 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет має на меті допомогти майбутнім учителям 

оволодіти інтегрованими знаннями та вміннями з проблеми організації 

навчально-виховного процесу в сільській початковій школі. Головними 

завданнями предмета є засвоєння студентами знань про науково-правові та 

навчально-методичні основи організації навчально-виховного процесу в 

сільській початковій школі; підготовка студентів до моделювання навчально-

виховного процесу в сільській початковій школі; формування в студентів вмінь 

професійної рефлексії у процесі моделювання навчальних занять, перегляду 



 24 

відеоматеріалів про організацію навчально-виховного процесу в сільській 

початковій школі. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Лінгвістичний аналіз тексту 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет передбачає належне оволодіння основами 

лінгвістичного аналізу художніх текстів, враховуючи мовні й позамовні 

фактори в їх структурі, а також можливості емоційно-естетичного впливу на 

читача молодшого шкільного віку; виробити вміння аналізувати нехудожні 

тексти. Головними завданнями курсу є сформувати уміння інтерпретувати зміст 

тексту з огляду на засоби увиразнення тексту; виробити навички рівневого 

(фонетичного, лексико-фразеологічного, морфемного, словотвірного, 

синтаксичного) та комплексного аналізу різножанрових художніх текстів; 

поглибити відомості про специфіку реалізації мовних одиниць в художньому 

тексті. 

Форми контролю: іспит 

 

Предмет: Інновації у сучасній початковій освіті 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний предмет передбачає ознайомлення студентів з 

інноваційними підходами до організації навчально-виховного процесу в 

початковій школі. Головними завданнями курсу є ознайомити майбутніх 

педагогів з основним засадами інноваційної діяльності в освіті; з інноваційними 

підходами в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами, у вихованні 

молодших школярів; у вдосконаленні змісту освіти, виборі форм, методів 

навчання, способів оцінювання навчальних досягнень учнів; у вдосконаленні 

засобів навчання. 

Форми контролю: залік 

 

Предмет: Спецкурс з дитячої літератури 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр 

Анотація: Навчальний предмет спрямований на набуття знань про особливості 

розвитку української літератури для дітей; засвоєння історико-літературних, 

критичних і теоретичних матеріалів з української літератури; формування 

системного порівняльно-типологічного підходу до визначальних явищ 

літератури для дітей. Завдання навчальної дисципліни полягає в тому, щоб 

засвоїти найзагальніші історико-літературні засади творів українських 

письменників про дітей і для дітей; сформувати навики самостійного аналізу 

художнього тексту. 

Форми контролю: залік 
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Предмет: Спецкурс з педагогіки («Організація успішної діяльності») 

Статус: Вибіркова 

Рік, семестр: 1 рік, 2 семестр 

Анотація: Навчальний предмет орієнтований на вивчення теоретичних аспектів 

успіху й успішної діяльності та формування праксеологічних умінь. Головними 

завданнями курсу є з’ясувати історичні аспекти успішної діяльності; 

здійснювати діагностику рівня сформованості коефіцієнтів успіху та рівень 

успішності; проводити діагностику схильності до певного виду діяльності; 

ознайомити студентів з основними етапами організації діяльності та їх 

особливостями; сформувати вміння визначати життєві цілі та цілі професійної 

діяльності; сформувати потребу у виконанні вправ для підвищення коефіцієнту 

успіху; формувати здатність до педагогічного спілкування; навчити студентів 

створювати проекти та організовувати виховні справи для молодших учнів із 

проблем досягнення успіху. 

Форми контролю: залік 
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10. ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО 

ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Мета підготовки фахівців із початкової освіти полягає в оволодінні 

професійними компетенціями в галузі педагогіки, загальної психології, вікової 

та педагогічної психології, методик і технологій сучасної початкової освіти, 

основ педагогічної майстерності; у формуванні теоретичної та практичної 

готовності до вирішення професійних завдань різного рівня, розвитку 

педагогічного мислення, здатності до пошуку й упровадження інноваційних 

технологій, проведення науково-педагогічних досліджень. 

Випускник спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта» повинен знати: 

 основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної 

культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей; 

 вітчизняну історію, економіку й право, причинно-наслідкові зв’язки 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності; 

 актуальні проблеми організації навчально-виховної діяльності в умовах 

сучасної школи; 

 наукові методи психолого-педагогічних досліджень; 

 принципи, форми і методи наукового пізнання; 

 фундаментальні розділи математики в обсязі, необхідному для володіння 

математичним апаратом у педагогічній галузі, здатність використовувати 

математичні методи у педагогічних дослідженнях; 

 основи інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички 

використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних 

мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-

ресурси; 

 основи іноземної лексики й мовлення, методики викладання іноземної мови 

в початковій школі;  

 нормативні документи щодо організації навчально-виховного процесу в 

початковій школі;  

 сучасні педагогічні технології; 

 основи фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загально-

професійних дисциплін. 

Випускник спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта» повинен уміти: 

 створювати умови для гармонійного розвитку особистості, організовувати 

особистісно розвивальне та творче середовище; 

 забезпечувати моніторинг рівня розвитку дитини молодшого шкільного віку; 

 створювати проекти педагогічної підтримки індивідуальності дитини і 

моделювання її власної траєкторії в початковій ланці освіти на засадах 

особисто-розвивальних впливів; 

 планувати, конструювати, моделювати та створювати корекційні програми 

навчання, виховання та розвитку учня молодшого шкільного віку; 
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 забезпечувати організацію навчально-виховного процесу на засадах 

інноваційного підходу; 

 організовувати навчально-виховний процес на засадах цілісного та 

інтеграційного підходів; 

 здійснювати педагогічну взаємодію з різними учасниками цілісного 

педагогічного процесу, користуючись засобами діагностики і 

прогнозування; 

 моделювати конкретне освітнє середовище для колективу учнів або окремої 

дитини; 

 організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності і 

охорони праці; 

 підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність. 

Випускник спеціальності 7.01010201 «Початкова освіта» призначений для 

роботи в початковій загальноосвітній школі, школах-інтернатах різного 

профілю, позашкільних навчальних закладах, літніх оздоровчих закладах, 

центрах дитячої творчості. 

Випускник-спеціаліст здатний виконувати професійну навчально-виховну 

та позакласну роботу в початковій школі; навчально-пізнавальну і виховну 

роботу в групах і школах продовженого дня; виховну в школах-інтернатах; 

культурно-дозвільну в літніх оздоровчих закладах; організаторську в центрах 

дитячої творчості. 
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11. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Актив — ініціативна група вихованців, яка усвідомлює вимоги керівника 

колективу і допомагає в організації діяльності колективу. 

Атестація педагогів — комплексна перевірка, що здійснюється спеціальною 

атестаційною комісією з метою визначення рівня кваліфікації педагога, що дає 

їм змогу претендувати на присвоєння більш високого кваліфікаційного рівня. 

Афект — максимально можливий за інтенсивністю емоційний короткочасний 

стан людини (лють, жах, відчай тощо), під час перебігу якого знижується 

ступінь самовладання; дії та вчинки, продиктовані логікою емоцій. 

Бакалавр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі повної 

загальної середньої освіти здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, 

фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо 

узагальненого об’єкта праці — і здатний вирішувати типові професійні 

завдання, передбачені для відповідних посад, у певній галузі народного 

господарства. 

Бесіда — метод безпосереднього спілкування, який дає змогу одержати від 

співрозмовників інформацію, що цікавить учителя, за допомогою заздалегідь 

підготовлених запитань. 

Благополучна сім’я — сім’я з високим рівнем внутрісімейної моральності, 

духовності, координації та кооперації, взаємної підтримки та взаємодопомоги, з 

раціональними способами вирішення сімейних проблем. 

Важковиховувані особи — категорія осіб, в яких під впливом несприятливих 

для розвитку соціальних, психолого-педагогічних та медико-біологічних умов 

з’являється негативне ставлення до навчання, норм поведінки, знижується або 

втрачається почуття відповідальності за свої вчинки. 

Викладання — організація та управління вчителем пізнавальною діяльністю 

учнів, в результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів. 

Вихованість — комплексна характеристика особистості, враховує наявність і 

рівень сформованості в неї суспільне значущих якостей. 

Виховання — соціальне і педагогічне організований процес формування 

людини як особистості. 

Виховуючі ситуації — спеціально організовані педагогічні умови для 

формування в учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків. 

Відчуття — психічний процес, що полягає у відображенні мозком 

властивостей предметів і явищ, станів організму під безпосереднім впливом 

подразників на відповідні органи чуття. 

Відповідальність — якість особистості, що характеризується прагненням і 

вмінням оцінювати свою поведінку з точки зору користі або шкоди для 

суспільства, порівнювати свої вчинки з суспільними нормами, законами. 

Відставання — невиконання учнями вимог або однієї з них, наявне на одному 

з проміжних етапів навчального процесу. 

Вікова криза — нетривалий за часом (до 1 року) період розвитку людини, що 

характеризується бурхливими психологічними змінами. 
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Віковий період — відрізок життя індивіда, який досягає певного ступеня 

розвитку і має характерні, відносно стійкі якісні особливості. 

Внутрішкільний контроль — систематична, цілеспрямована перевірка 

адміністрацією школи роботи педагогічного колективу, окремого вчителя. 

Графічні роботи — відображення знань учнів у кресленнях, графіках, 

діаграмах, гістограмах, таблицях, ілюстраціях, ескізах, замальовках із натури. 

Громадська думка — система загальних суджень людей, яка виникає в процесі 

їх діяльності і спілкування та виражає ставлення до різних явищ, подій, що 

становлять загальний інтерес. 

Громадянське виховання — формування громадянськості як інтегрованої 

якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, 

соціальне, політичне і юридичне дієздатною та захищеною. 

Державна атестація студента — це визначення фактичної відповідності рівня 

його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) 

характеристики. 

Державний стандарт загальної середньої освіти — звід норм і положень, що 

визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти, а також гарантії 

держави щодо її здобуття. 

Дидактика — галузь педагогіки, яка розробляє теорію навчання та освіти. 

Дидактична мета — очікуваний, раніше запланований викладачем результат 

навчальної діяльності, спрямований на поліпшення засвоєння учнями знань, 

набуття вмінь та навичок. 

Дипломна робота — індивідуальне завдання науково-дослідницького чи 

проектно-конструкторського характеру, яке виконує студент на завершальному 

етапі фахової підготовки.  

Дискусія — метод групового обговорення проблеми з метою з’ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок. 

Диспут — вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що 

хвилюють його учасників. 

Дисципліна — свідоме дотримання учнями правил і норм поведінки, чітке й 

організоване виконання ними своїх обов’язків, підпорядкування громадським 

інтересам. 

Дитячі громадські організації — об’єднання громадян віком від 6 до 14 років, 

метою яких є діяльність, спрямована на реалізацію та захист прав і свобод, 

творчих здібностей, задоволення власних інтересів. 

Диференціація в освіті — процес та результат створення відмінностей між 

частинами освітньої системи (підсистем). 

Ділова гра — діалог на професійному рівні, в якому відбуваються зіткнення 

різних думок, пропозицій, взаємна критика гіпотез, їх обґрунтування, що 

призводить до появи нових знань і уявлень. 

Довільне запам’ятовування — форма запам’ятовування, за якої людина 

ставить перед собою мету запам'ятати і використовує для цього спеціальні 

прийоми. 
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Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована 

на розвиток у людини культури взаємодії з природою. 

Екстеріоризація — процес переходу від внутрішньої, психічної діяльності до 

зовнішньої, предметної. 

Емоції — елементарні переживання, що виникають у людини під впливом 

загального стану організму. 

Естетична культура — сформованість у людини естетичних знань, смаків, 

ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійсності, творів 

мистецтва, потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну 

красу. 

Естетична свідомість — форма суспільної свідомості, яка є художньо-

емоційним освоєнням дійсності через естетичні сприйняття, почуття, судження, 

смаки, ідеали і виражається в естетичних поглядах та мистецькій творчості. 

Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на формування 

здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси. 

Ефективність виховання — співвідношення між метою виховання і 

результатами, досягнутими у процесі формування особистості, соціальних груп. 

Задатки — природні особливості людини, які є передумовою для розвитку 

індивіда. 

Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об’єктивно існуючі зв’язки 

у вихованні, реалізація яких сприяє ефективному розвитку особистості. 

Закономірності навчання — стійкі педагогічні явища, які базуються на 

повторюваності фактів, навчальних дій і є теоретичною основою принципів 

навчання. 

Заліковий кредит — це одиниця виміру навчального 

навантаження, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або 

блоку кредитних модулів. 

Заохочення — схвалення позитивних дій і вчинків із метою спонукання 

вихованців до їх повторення. 

Запам’ятовування — процес пам’яті, завдяки якому відбувається закріплення 

нового через поєднання його з набутим раніше. 

Здібності — психічні властивості індивіда, що є передумовою успішного 

виконання певних видів діяльності. 

Зміст освіти — система наукових знань, практичних умінь і навичок, засвоєння 

й набуття яких закладає основи для розвитку та формування особистості. 

Індивідуальність — сукупність зовнішніх та внутрішніх особливостей 

людини, що формують її своєрідність, відмінність від інших людей. 

Інновації — нові форми організації праці та управління, нові види технологій, 

які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. 

Інноваційний потенціал педагога — сукупність соціокультурних і творчих 

характеристик особистості педагога, яка виявляє готовність вдосконалювати 

педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних 

забезпечити цю готовність. 
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Інновація освіти — цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до 

модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації 

процесу навчання до нових вимог. 

Інспектування — система державного контролю за виконанням закладами й 

установами освіти постанов, директив уряду в галузі освіти, навчальних планів 

та програм, інструкцій, наказів і розпоряджень керівних органів з одночасною 

практичною допомогою тим, кого контролюють, вжиттям заходів щодо 

запобігання й усунення недоліків. 

Інтерактивна гра — метод навчання, заснований на досвіді, отриманому в 

результаті спеціально організованої соціальної взаємодії учасників з метою 

зміни індивідуальної моделі поведінки. 

Інтеріоризація — процес перетворення зовнішніх, реальних дій з предметами 

на внутрішні, ідеальні. 

Компетентнісний підхід — оцінка підготовленості фахівців певного освітньо-

кваліфікаційного рівня до професійної діяльності на основі наявності в них 

визначених стандартами компетенцій. 

Компетентність — знання, уміння, навички та досвід, які формують 

професійні властивості фахівця на достатньому рівні для якісного виконання 

ним професійних функцій. 

Компетенція — загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді, 

цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню. 

Компоненти педагогічної діяльності — відносно самостійні функціональні 

види діяльності, кожний з яких охоплює групу умінь, необхідних для реалізації 

певного виду педагогічної діяльності чи педагогічного заходу. 

Контроль за навчанням — постійний нагляд, спостереження і перевірка 

успішності знань учнів із метою отримання об’єктивної інформації про 

навчально-виховний процес. 

Кредит — одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання, досягнутих на 

певний момент виконання програми навчання, — система змістових модулів, 

які з урахуванням засвоєння студентами окремих навчальних елементів можуть 

бути засвоєні за 36 годин навчального часу. 

Кредитний модуль — це закінчений обсяг інформації, яку має засвоїти 

студент, або закінчений обсяг навчальної діяльності, яку має виконати студент. 

ЄКТС-кредити відображають навантаження студента за відповідним курсом. 

Один семестр денного навчання відповідає 30, один рік — 60 кредитам ЄКTС, 

що присуджуються по завершенні періоду навчання і складання іспитів. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу — це модель 

організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних 

технологій і залікових одиниць (залікових кредитів), охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і вмінь та 

навчальної діяльності курсанта, студента (слухача) у процесі як аудиторної, так 

і самостійної роботи. 

Критерії — ознаки, за допомогою яких роблять висновок про рівень 

вихованості людини, оцінюють результати виховного впливу. 
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Критерії оцінювання — описи того, що має зробити особа, яка навчається, 

як очікується, щоб продемонструвати досягнення результату навчання. 

Культура педагогічної діяльності — рівень виконання вчителем своїх 

професійних обов'язків. 

Лабораторна робота — вид навчального заняття, на якому студенти під 

керівництвом викладача особисто проводять натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних 

навичок роботи. 

Лабораторні роботи — вивчення у школі природних явищ за допомогою 

спеціального обладнання. 

Лекція — основний вид аудиторних навчальних занять, призначений для 

засвоєння теоретичного матеріалу; інформативно-доказовий виклад великого за 

обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу. 

Метод науково-педагогічного дослідження — спосіб дослідження психолого-

педагогічних процесів формування особистості, встановлення об'єктивної 

закономірності виховання і навчання. 

Методика дослідження — комплекс методів, процедура, послідовність 

здійснюваних пізнавальних і перетворюючих дій, операцій та впливів, 

спрямованих на вирішення дослідницьких завдань. 

Методична робота в школі — спеціально організована діяльність 

педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності 

педагога. 

Мимовільна пам’ять — запам’ятовування та відтворення, які не мають 

спеціальної мети щось запам’ятати чи пригадати. 

Мораль — система ідей, принципів, законів, норм і правил поведінки та 

діяльності, які регулюють гуманні стосунки між людьми. 

Моральне виховання — виховна діяльність сім'ї, школи з формування в учнів 

моральної свідомості, розвитку морального почуття, навичок, умінь, 

відповідної поведінки. 

Навчальна екскурсія — форма організації педагогічного процесу, спрямована 

на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ, 

процесів через безпосереднє їх сприймання. 

Навчальна програма — документ, що визначає зміст і обсяг знань, умінь і 

навичок з кожного навчального предмета, зміст розділів і тем із розподілом їх 

за роками навчання. 

Навчальний план — документ, що визначає набір навчальних предметів, які 

вивчають у закладі освіти, їх розподіл, тижневу й річну кількість годин, 

відведених на кожний навчальний предмет, структуру навчального року. 

Навчальний посібник — книга, матеріал якої розширює межі підручника, 

містить додаткові, найновіші та довідкові відомості. 

Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої 

засвоюються знання, формуються уміння й навички. 
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Національне виховання — виховання дітей на культурно-історичному 

досвіді свого народу, його звичаях, традиціях та багатовіковій мудрості, 

духовності. 

Неблагополучна сім’я — сім’я, яка через об’єктивні або суб’єктивні причини 

втратила свої виховні можливості, внаслідок чого в ній виникають 

несприятливі умови для виховання дитини. 

Обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини, 

завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Об’єкт педагогіки — сфера суспільної діяльності, основним завданням якої є 

виховання і навчання людини. 

Органи самоврядування — демократично обрані уповноважені колективу, які 

допомагають педагогові здійснювати керівні функції. 

Освіта — процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі 

світогляду, розвитку пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і 

навичок для практичного застосування загальноосвітніх та професійних знань. 

Освітній округ — навчально-виховне об'єднання загальноосвітніх навчальних 

закладів різних типів і форм власності з дошкільними, позашкільними та 

іншими закладами і установами, що створюється для забезпечення освітніх і 

культурно-освітніх потреб громадян певної території. 

Особистість — соціальне зумовлена система психічних якостей індивіда, що 

визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, 

історичних відносин. 

Оцінювання — сукупність методів (письмові, усні та практичні 

тести/екзамени, проекти і портфоліо), що використовуються при оцінюванні 

досягнення особами, що навчаються, очікуваних результатів навчання. 

Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку 

особистості. 

Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів із метою 

спонукати їх до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і 

вчинків. 

Педагогічна діяльність — вид соціокультурної діяльності, спрямованої на 

передачу накопичених людством культури й досвіду від старших поколінь 

молодшим, створення умов для їх всебічного гармонійного розвитку та 

підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві. 

Педагогічна компетентність вчителя — інтегративна риса, що включає 

знання, вміння, навички, зафіксовані у кваліфікаційних вимогах, та особистісні 

нахили й орієнтири щодо розвитку особистісної культури, поглиблення власно-

го досвіду, здійснення інноваційної діяльності. 

Педагогічний досвід — сукупність знань, умінь і навичок, набутих у процесі 

безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом 

раціональних здобутків своїх колег. 

Перевиховання — виховний процес, спрямований на подолання негативних 

якостей особистості, що формувалися під впливом несприятливих умов 

виховання. 
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Переконання — метод виховного впливу, за допомогою якого вихователь 

звертається до свідомості, почуттів, життєвого досвіду дітей із метою 

формування свідомого ставлення до дійсності і норм поведінки. 

Підручник — книга, що містить основи наукових знань із певної навчальної 

дисципліни відповідно до мети навчання, визначеної програмою і вимогами 

дидактики. 

Пізнавальна гра — метод навчання, що допомагає учневі самостійно 

орієнтуватися у мотивах вчинків дійової особи, обирати і втілювати зовнішні 

прояви її внутрішнього світу, прогнозувати педагогічний вплив. 

Позакласна виховна робота — різноманітна діяльність учителів, вихователів, 

спрямована на виховання учнів і здійснювана в позаурочний час. 

Позашкільні навчальні заклади — заклади освіти, які дають змогу дітям 

виявляти свої творчі здібності, одержувати додаткову освіту, підвищувати 

можливості у професійному становленні та забезпечують соціальний захист. 

Покарання — осуд недостойних дій та вчинків з метою їх припинення, 

запобігання у майбутньому. 

Пояснення — словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів, принципів 

дій, прикладів тощо. 

Правове виховання — виховна діяльність сім'ї, школи, правоохоронних 

органів, спрямована на формування правової свідомості та правомірної 

поведінки дітей. 

Практикум — форма навчального процесу, за якою учні самостійно 

виконують практичні та лабораторні роботи, застосовуючи знання, навички й 

уміння. 

Практичні роботи — застосування знань учнями у ситуаціях, наближених до 

життєвих. 

Предмет педагогіки — відносини, які виникають у процесі педагогічної 

діяльності, методи, принципи, на основі яких вона реалізується, закони і 

закономірності, яким вона підпорядковується як цілісний процес. 

Предметні гуртки — науково-освітні гуртки, організовані з метою розширення 

й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану школи й 

розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й 

мистецтва, техніки тощо. 

Привчання — організація планомірного і регулярного виконання дітьми 

певних дій з метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки. 

Прийом виховання — складова частина методу, що визначає шляхи реалізації 

вимог методів виховання. 

Прийом навчання — сукупність конкретних навчальних ситуацій, що 

сприяють досягненню проміжної (допоміжної) мети конкретного методу. 

Принципи виховання — керівні положення, які відображають загальні 

закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту, організації і 

методів виховного впливу. 
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Принципи навчання (дидактичні принципи) — певна система основних 

дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його 

ефективність. 

Проблемна ситуація — психологічний стан, що виникає в результаті 

мисленнєвої взаємодії суб’єкта (учня) з об’єктом (навчальним матеріалом), 

який викликає пізнавальну потребу розкрити суть процесу або явища, що 

вивчається. 

Проблемно-розвивальне навчання — система регулятивних принципів 

діяльності, цілеспрямованості та проблемності, правил взаємодії викладача та 

учнів, вибору і вирішення способів та прийомів створення проблемних ситуацій 

і вирішування навчальних проблем. 

Прогнозування — передбачення ситуацій (обставин, процесів, явищ, подій), 

які раніше не мали місця, але можливі в перспективі. 

Профільне навчання — засіб диференціації та індивідуалізації навчання, що 

за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу сприяє 

повнішому враховуванню інтересів, нахилів і здібностей учнів, створення умов 

для навчання старшокласників відповідно до їх інтересів і намірів щодо 

продовження освіти. 

Процес навчання — спеціально організована пізнавальна діяльність, яка 

моделюється (визначаються цілі, завдання, зміст, структура, методи, засоби, 

форми) для прискореного опанування людиною основ соціального досвіду, 

накопиченого людством. 

Психіка — здатність мозку відображати об’єктивну дійсність у формі 

відчуттів, уявлень, думок, інших суб’єктивних образів об’єктивного світу. 

Психокорекція — діяльність, пов’язана з виправленням певної якості, 

формуванням бажаної поведінки, набуттям умінь та навичок, які б відповідали 

віковим та ситуативним нормам. 

Психолого-педагогічний експеримент — метод, що забезпечує 

спостереження за змінами психологічних характеристик дитини в процесі 

педагогічного впливу на неї. 

Рада школи — орган колегіального управління шкільними справами, 

вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу. 

Рівень вихованості — ступінь сформованості в учня відповідно до вікових 

можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками 

вихованості. 

Родинне виховання — це виховання дітей в родині батьками, родичами, 

опікунами або особами, які замінюють батьків. 

Розвиток людини — процес становлення особистості, вдосконалення її 

фізичних та духовних сил під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і 

некерованих чинників, серед яких найважливішими є цілеспрямоване 

виховання й навчання. 
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Розумове виховання — діяльність вихователя, спрямована на розвиток 

інтелектуальних сил і мислення учнів з метою прищеплення культури 

розумової праці. 

Розповідь — образний, динамічний, емоційний виклад інформації про різні 

явища і події. 

Рольова гра — імпровізоване розігрування заданої ситуації. 

Самовиховання — систематична і цілеспрямована діяльність особистості, 

орієнтована на формування і вдосконалення її позитивних якостей та подолання 

негативних. 

Самоосвіта — процес набуття знань у процесі самостійної роботи поза 

систематичним навчанням у стаціонарному навчальному закладі. 

Самооцінка — оцінювання особистістю самої себе, своїх можливостей, 

якостей та місця серед інших людей. 

Самопізнання — процес відкриття себе, пізнання свого внутрішнього світу, 

сильних і слабких сторін своєї особистості. 

Самоповага — особисте оцінне судження, виражене в позитивному ставленні 

індивіда до самого себе. 

Саморегуляція — здатність людини керувати собою на основі сприймання й 

усвідомлення актів своєї поведінки та психічних процесів. 

Самоставлення — ставлення людини до самої себе. 

Семінарські заняття — обговорення колективом підготовлених студентами 

доповідей, рефератів, повідомлень, головних питань з основного розділу (чи 

кількох розділів). 

Сензитивність — підвищена чутливість людини у певні періоди розвитку до 

тих чи інших чинників. 

Симуляція — метод навчання, який моделює обмежені в часі, конкретні 

життєві ситуації, результат яких залежить від поведінки учасників процесу 

взаємодії. 

Совість — особлива форма самоконтролю, важливий компонент моральної 

самосвідомості, які виявляються у здатності самостійно формувати для себе 

моральні обов'язки, вимагати від себе їх виконання, оцінювати свої вчинки. 

Соціалізація — процес інтеграції індивіда в суспільство, засвоєння ним 

соціального досвіду, системи соціальних зв’язків та відносин, на основі яких 

відбувається формування значущих якостей особистості. 

Соціометрія — галузь соціології, яка вивчає міжособистісні взаємини у малих 

групах кількісними методами, зосереджуючись на внутрігрупових симпатіях і 

антипатіях; прикладна наука, метод вивчення структури й рівня 

міжособистісних емоційних зв’язків у групі. 

Спадковість — здатність організму відтворювати потомство, передавати свої 

ознаки наступним поколінням, відновлення у нащадків біологічної подібності. 

Сприймання — психічний процес відображення предметів і явищ дійсності за 

безпосередньої їх дії на органи відчуття, що супроводжується розумінням 

цілісності відображуваного. 
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Статеве виховання — процес засвоєння підростаючим поколінням знань про 

взаємини статей, формування культури поведінки і потреб керуватися у 

стосунках з особами протилежної статі нормами моралі. 

Статут школи — сукупність норм і правил життя колективу з урахуванням 

його особливостей і перспектив розвитку. 

Сугестивний метод — психологічний вплив на особу або групу осіб, 

розрахований на беззаперечне сприйняття незалежно від їх думок і волі. 

Темперамент — індивідуально-типологічна характеристика людини, яка 

виражається в силі, напруженості, швидкості та врівноваженості перебігу її 

психічних процесів. 

Тестування — метод діагностики із застосуванням стандартизованих запитань 

та завдань, що мають певну шкалу значень. 

Технологія навчання — сукупність форм, методів, прийомів та засобів 

передавання  соціального та (або) професійного досвіду в процесі навчання. 

Технологія освіти — процес та результат створення (проектування) адекватної 

потребам і можливостям особи та суспільства системи соціалізації, 

особистісного та професійного розвитку людини в закладі освіти, що 

складається з спеціальним чином  сконструйованих відповідно до заданої мети 

методологічних, дидактичних, психологічних,  інтелектуальних, інформаційних 

та практичних дій, операцій, прийомів, кроків, які гарантують досягнення 

цілей, що визначені учасниками освітянського процесу, та свободу їх 

усвідомленого вибору. 

Трудове виховання — виховання свідомого ставлення до праці через 

формування звички та навиків активної трудової діяльності. 

Увага — форма психічної діяльності людини, що виявляється в її 

спрямованості й зосередженості на певних об’єктах з одночасним 

абстрагуванням від інших. 

Уміння — здатність свідомо діяти на основі засвоєних знань і навичок. 

Умовивід — форма зіставлення кількох різних суджень. 

Урок — логічно закінчена, цілісна, визначена в часі частина навчально-

виховного процесу, за якої вчитель займається з групою учнів (у постійному 

складі) за певним розкладом. 

Уміння — власна навчальна діяльність учня. 

Уява — психічний процес створення образів предметів, ситуацій, обставин 

через використання наявних у людини знань в новій комбінації. 

Факультатив — навчальний курс, не обов'язковий для відвідування. 

Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я 

людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових 

навичок і вмінь. 

Форма організації навчання — спосіб організації навчальної діяльності, який 

регулюється певним, наперед визначеним розпорядком; зовнішнє вираження 

узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному 

порядку і в певному режимі. 
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Формальна група — група, структура і діяльність якої раціонально 

організовані та стандартизовані згідно з точно приписаними груповими 

правилами, цілями і рольовими функціями. 

Форми виховної роботи — варіанти організації виховного процесу, 

композиційна побудова виховного заходу. 

Формування особистості — процес соціального розвитку молодої людини, 

становлення її як суб'єкта діяльності, члена суспільства, громадянина. 

Характер — сукупність стійких психічних властивостей людини, які 

виявляються у її поведінці й діяльності. 

Школознавство — галузь педагогічної науки, що досліджує принципи та 

організаційні засади діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів, 

зміст і методи управління шкільною справою, особливості керівництва 

школою, організації її роботи. 

 


