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Вступ 

Заклади освіти в сьогоднішніх умовах покликані виховувати особистість, 

що здатна творчо мислити та приймати нестандартні рішення, здійснювати 

обробку інформації. Це вимагає змін у підходах і методах навчання. 

Нововведення полягають у паралельному використанні традиційних методів та 

організаційних форм навчання і нових освітніх, педагогічних та інформаційних 

(комп’ютерних) технологій.  

Одна із найбільш примітних рис сьогоднішнього світу — це зміни, які 

відбуваються у всіх сферах суспільства значно швидше, ніж це було раніше. 

Глобалізація економіки і пов’язані з нею ―інформаційний вибух‖ і посилення 

конкуренції ведуть до істотних змін в процесах виробництва, організації 

роботи, моделях зайнятості робочої сили і ринках праці. Це, в свою чергу, 

вимагає значної модифікації ―складу‖ і характеру знань і умінь якими повинен 

володіти індивідуум, щоб справитися з новими завданнями і досягати успіхів у 

своїй кар’єрі.  

Виходячи із цих вимог, багато країн шукають шляхи удосконалення освіти 

і підготовки кадрів, впроваджують нові концепції розвитку знань і умінь, які 

доповнюють багатовіковий досвід, накопичений традиційною педагогікою. 

Тому реформування систем профпідготовки іде за такими основними 

напрямками як базування підготовки кадрів на реальному запиті на робочу силу 

на ринку праці, надання їм більшої гнучкості, забезпечення професійної 

компетентності випускників в цілях підвищення їх шансів на 

працевлаштування. Підготовка кадрів, яка зорієнтована на розвиток 

компетентності, критичного та творчого мислення студентів є найбільш 

розповсюдженою концепцією в останні роки в системі професійної освіти. 

Оволодіння студентами базовими основами педагогічної культури - 

фундаментальне завдання загальнопедагогічної підготовки. Педагогічна 

культура розглядається як динамічна система загальнолюдських педагогічних 

цінностей, творчих способів педагогічної діяльності й особистісних досягнень 

людей, які займаються навчанням і вихованням. Тому основні завдання 



професійного становлення і розвитку особистості майбутнього вчителя як 

компетентного фахівця і людини культури полягають у тому, щоб увести 

студента у світ педагогічних цінностей, допомогти в оволодінні базовими 

основами педагогічної культури і розвинути суб'єктні властивості особистості 

педагога як людини культури.  

Вивчаючи курс «Педагогічні технології в початковій школі» необхідно 

керуватися системним підходом, який розглядає педагогічну технологію як 

відкриту, гнучку і динамічну структуру взаємодіючих елементів: цілей, змісту 

освіти, методів і організаційних форм роботи з виходом на реальний результат 

— підготовки високоосвіченої компетентної особистості майбутнього педагога. 

Отже значення курсу «Педагогічні технології в початковій школі» полягає в 

розробці і втіленні педагогічних технологій для навчальної моделі, яка 

розглядає особистісно-творче навчання як безперервний творчий пошук і 

розвивальну взаємодію у новому соціокультурному просторі.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 



 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Інноваційна діяльність у початковій школі 2 

 Усього 2 

   

 

Семінарське заняття 1. Інноваційна діяльність у початковій школі 

 

Питання для обговорення 

 

1. Структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів. 

2. Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів. 

3. Інноваційна педагогічна діяльність антиінноваційні бар’єри.  

4. Структура готовності  до інноваційної діяльності. 

  

Завдання для самостійної роботи 

 

Проаналізувати нормативну базу інноваційної діяльності 

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

2. Положення про експериментальний загальноосвітній заклад // Освіта 

України. – 2002. – 28 травня. – С. 4-5. 

3. Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» 

(наказ МОН України № 522 від 17.11.2000) // Освіта України. – 2001. – № 6. – 

С. 1-4. 

4.  Проаналізувати концепцію нової школи і здійснити порівняльний аналіз. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/ 

5. Розробити моделі педагогів за ступенем готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності. 

 

Література 

1. Гаврилюк О. Нові технології навчання – ефективний шлях забезпечення 

високої кваліфікації спеціалістів// Рідна школа. –1998. -№6. –С. 68-71. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/40-15
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/


2. Дичківська М.І. Інноваційні педагогічні технології: Практикум. – К.: Слово, 

2013. – 448 с. 

3. Педагогічні технології: теорія та практика: навч.-метод. посіб. / за ред. 

М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка– Полтава : АСМІ, 

2006. – 230 с.  

4. Химинець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль: 

Мандрівець, 2012. – 312 с. 

5. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: 

Академвидав, 2012. – 224 с. 

6. Шарко В.Д. Нові технології навчання. – Херсон, 2000. – 92 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

                                                                                    Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

2 Педагогічні технології на основі особистісної 

орієнтації педагогічного процесу. 

2  

3 Педагогічні технології на основі активізації і 

інтенсифікації діяльності учнів. 

2  

4 Педагогічні технології на основі ефективності 

управління і організації навчального процесу. 

Змістовий модуль №1 

2 

5 Альтернативні та природовідповідні технології. 2  

6-7 Діяльність вітчизняних авторських шкіл. 4 

8 Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан, 

перспективи розвитку і впровадження у навчально-

виховний процес початкової школи. Використання 

програмного забезпечення у педагогічній діяльності. 

2 

 Використання Web-технологій та інтернет-ресурсів у 

процесі навчання і виховання молодших школярів. 

Дистанційне навчання. 

2 

 Змістовий модуль №2 2 

 Усього 18 

 

 

 

 

 

 



Тема 1. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації 

педагогічного процесу (Сучасне традиційне навчання. Педагогіка 

співробітництва. Гуманно-особистісна технологія Ш.О.Амонашвілі) 

 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити студентів із педагогічними технологіями 

особистісно-орієнтованого педагогічного процесу. Знання сучасних 

педагогічних технологій сприяє професійному становленню майбутнього 

вчителя. Навчити аналізувати перспективне використання даних технологій у 

процесі організації навчання та виховання молодших школярів. 

- Розвивальна: розвивати правильність та культуру  усного та писемного 

мовлення, мислення, пам'ять. 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Здійснити порівняльний аналіз сучасного традиційного навчання, 

педагогіки співробітництва, особистісно-орієнтованого навчання. 

2. Опрацювати працю Ш. Амонашвілі «У «чаші» дитини сяє зародок 

зерна культури». 

         3. Підготувати матеріали для створення проекту. 

Оцінювання: 5б.: 

 С. р. (1-2) − 2б. 

 Павутинка − 0− 0,3б. 

 Таблиця – 0 − 0,7б. 

 Проект − 2б. 

План 

1. Сучасне традиційне навчання. 



2. Педагогіка співробітництва. 

3. Гуманно-особистісна технологія Ш.А. Амонашвілі. 

Практичні завдання 

1.Колективне створення павутинки «Традиційне навчання: історія, 

особливості, ознаки.» Додаток 1 

 

 

 

 

2. Індивідуальна робота. Заповнення таблички «Педагогіка 

співробітництва». Додаток 2 

Традиційні 
технології 

Особливості, 
ознаки 

Особливості, 
ознаки 

Методи, 
засоби 

Форми 



  

 
Теоретичні засади 

Практичне застосування 

(наведення прикладу) 

Мета 

 

 

 

 

Напрямки 

 

 

 

 

Позиція 

вчителя, 

діяльність 

 

 

 

 

 

Особливості 

навчально-

виховного 

процесу 

  

 

3. Командна робота. Створення проекту «Школа життя 

Амонашвілі» (Необхідні матеріали підготувати  заздалегідь). Кожна 

команда готує свій проект.  

 

4. Представлення проектів. 



Література: 

1. Гуманизация воспитания в современных условиях / Под ред. О.С.Газмана. – 

М., 1995. 

 2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 352 с. 

3. Побірченко Н., Коберник Г. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх 

технологій // Початкова школа. – 2004. - № 10. С. 8 – 10. 

4. Концепція національної системи виховання. – Київ: Освіта, 1994. 

5. Педагогічні інновації в сучасній школі /Методичний збірник. – Київ, 1994. 

6. Селевко Г.С.Современные образовательные технологии. – М.,1998. 

7. Сорока Г.І. Організація педагогічної підтримки в школі. – Харків, 2001. 

8. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Харків, 2002. – 128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2. Педагогічні технології на основі активізації і інтенсифікації 

діяльності учнів (Ігрові технології. Проблемне навчання. Інформаційні 

технології. Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і 

знакових моделей навчального матеріалу (В.Ф.Шаталов). 

 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити з сутністю педагогічних технологій на основі 

активізації та інтенсифікації діяльності учнів. Сформувати вміння 

ідентифікувати та активно використовувати отримані знання. Навчити 

аналізувати перспективне використання даних технологій у процесі організації 

навчання та виховання молодших школярів 

- Розвивальна: правильність та культуру  усного та писемного мовлення, 

мислення, пам'ять, увагу, уяву, творчий підхід. 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Розробити конспект уроку з використанням  технологій на 

основі активізації і інтенсифікації діяльності учнів. 2 б. 

2. Підготувати усі необхідні матеріали  для  представлення однієї 

з ігор  Нікітіна. 1б. 

Оцінювання: 5б.: 

 С.р. – 3 б. 

 Представлення гри  − 0 − 1б. 

 Конспект уроку, таблиця-0-1б. 

План 

1. Ігрові технології. 



2. Проблемне навчання. 

3. Інтерактивні технології. 

4.Технології інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових 

моделей навчального матеріалу (В.Ф.Шаталов). 

5. Технологія «Ситуація створення успіху».  

Практичні завдання 

1. Робота у великих групах. Розробка та представлення однієї з 

обраних ігрових технологій. (Студенти обирають індивідуальну картку з 

завданням) Додаток 3 

Інструкційна карта №1 

Рольова гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення.(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 

 

Інструкційна карта №2 

Фізична гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 



 

Інструкційна карта №3 

Інтелектуальна гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 

 

Інструкційна карта №4 

Ділова гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 

Інструкційна карта №5 

Інтерактивна технологія 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної 

технології, основні види. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення .(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте технологію. (4 хв) 



2. Робота в парах. Змінити конспект уроку, використавши 

технологію проблемного навчання та технологію В.Ф. Шаталова. 

*(Конспект уроку додається Додаток 4 ) 

3. Робота у групах. Організація та проведення гри за Нікітіним. 

(Одна аргументує переваги, інша − недоліки). 

4. Робота над конспектом уроку. (Кожна команда отримує завдання 

до окремого етапу та виконує його, після чого один із учасників презентує 

його). Оцінювання колективне. 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Ігрова технологія 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Технологія інтерактивного навчання 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Технологія створення ситуації успіху. 

 



Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Ігрова технологія 

Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Технологія інтерактивного навчання 

Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Технологія створення ситуації успіху 

Завдання №3 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Технологія створення ситуації успіху 

Завдання №3 

Українська мова   



Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Ігрова технологія 

Завдання №3 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Технологія інтерактивного навчання 

Карта ефективності та результативності*Додаток 2 

Учасники: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

 

 

Етапи 
Аналіз, оцінювання виконаної 

роботи 

  

  



  

 

Сума отриманих балів: 

*У процесі виконання кожного завдання студенти оцінюють один 

одного.  

4. Підсумок заняття. Підрахунок балів та визначення переможців. 

 

Література: 

1. Гуманизация воспитания в современных условиях / Под ред. О.С.Газмана. 

– М., 1995. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 352 

3. Жиденко Н. І. Розвиток логічного мислення учнів початкових класів на 

позакласнихзаняттях із математики // Початкове навчання та виховання. – 2004. 

- № 13. С. 2 – 8. 

4. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2002. – 255 с. 

5. Педагогічні інновації в сучасній школі /Методичний збірник. – Київ, 

1994. 

6. Педагогчний пошук / Упорядник І.М.Баженова. – М.,1987. 

7. Селевко Г.С.Современные образовательные технологии. – М.,1998. 

8. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Харків, 2002. – 128 

9. Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки. – М., 1979. 

10. Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. – М., 1989 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 3. Педагогічні технології на основі ефективності управління і 

організації навчального процесу (Технологія рівневої диференціації. 

Технологія диференційованого навчання С. Логачевської. Технологія 

індивідуального навчання. Технологія програмованого навчання. 

Колективний спосіб навчання. Групові технології.). 

   

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити з сутністю педагогічних технологій на основі 

ефективності управління і організації навчального процесу. Сформувати вміння 

ідентифікувати та активно використовувати отримані знання. Навчити 

аналізувати перспективне використання даних технологій у навчально-

виховному процесі. 

- Розвивальна: правильність та культуру  усного та писемного мовлення, 

мислення, пам'ять, увагу, уяву, творчий підхід. 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

 

Завдання для самостійної роботи (на вибір): 

1. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з використанням 

елементів диференційованого навчання та мікро викладання. 

2. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з використанням 

елементів індивідуального навчання та мікро викладання. 

3. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з використанням 

елементів колективного та групового навчання , мікровикладання. 

Оцінювання: 5б.: 

 С.р.    3б. 



 Представлення домашнього завдання      0    1б. 

 Конспект уроку, таблиця     0   1б. 

План 

1. Технологія рівневої диференціації. 

2. Технологія диференційованого навчання С. Логачевської.  

3. Технологія індивідуального навчання. 

4.Технологія програмованого навчання. 

5. Колективний спосіб навчання. 

6. Групові технології. 

7. Проектна технологія навчання. 

Практичні завдання 

1. Вибіркове представлення самостійної роботи. 

2. Тестування. 

3. Робота у великих групах. (Поділ на групи, кожна з яких розробляє 

та представляє фрагмент одного і того ж уроку використовуючи різні 

технології.) Організація та представлення уроку читання на тему «Осінь» з 

використанням технологій колективного навчання, групового навчання, 

індивідуального навчання, проектної технології. 

4. Індивідуальна робота. До запропонованої теми розробити 

завдання з різним типом диференціації (за ступенем складності, за ступенем 

самостійності, за обсягом).*Природознавство 3 клас «Свійські тварини» 

 

Література: 

1.Гришина Т.В. Освітня технологія як об’єкт методичної роботи. – Харків, 

2003. 



2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 352 с. 

3. Кондратюк О. Рекомендації з організації групової роботи // Початкова освіта. 

– 2007. - № 4. – С. 3 – 7. 

4. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2002. – 255 с 

5. С.П.Логачевська «Диференціація у звичацному класі» - К., 1987. 

6. Педагогічні інновації в сучасній школі /Методичний збірник. – Київ, 1994. 

7. Педагогчний пошук / Упорядник І.М.Баженова. – М.,1987. 

8. Селевко Г.С.Современные образовательные технологии. – М.,1998. 

9. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології. – Харків, 2002. – 128  

10. Сухарева Н. Застосування інтерактивних технологій на уроках читання // 

Початкова освіта. – 2007. - № 7. С. 9 – 11. 

11. Сухарєва Л. С. Сучасний урок у початковій школі. Нестандартні уроки 

математики у 1– 4 класах. – Х.: Основа, 2005. – 192 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 4. Альтернативні та природовідповідні технології (Вальдорфська 

педагогіка (Р.Штейнер). Технологія вільної праці (С.Френе). Технологія 

майстерень. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі). 

 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити із системними інноваційними технологіями. 

Професійна спрямованість. Навчити аналізувати перспективне використання 

даних технологій у процесі організації навчання та виховання молодших 

школярів 

- Розвивальна: розвивати правильність та культуру  усного та писемного 

мовлення, мислення, пам'ять. 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Підготуватись до демонстрування  фрагменту з використанням 

методики Монтессорі у роботі з дітьми. − 1.5б. 

2. Представити матеріал з досвіду роботи в Україні дитячих садків за 

системами М. Монтессорі, Р. Штейнера. − 1,5б. 

Оцінювання: 5б.: 

 С.р. − 0− 3б. 

 Робота на парі − 0− 2б. 

План 

1. Вальдорфська педагогіка (Р.Штейнер). 

2. Технологія вільної праці (С.Френе). 

3. Технологія майстерень. 

4. Технологія саморозвитку (М.Монтесорі) 



5. Школа для життя, через життя (Ж.-О. Декролі). 

Практичні завдання 

1. Підготувати за вибором представлення однієї з технологій, 

використовуючи комп’ютерні технології. 

2. Індивідуальна робота. Навести приклади,  щодо особливостей 

методики С. Френе. 

Особливості методики 

Метод проектів.  

Самоврядування.  

Культ інформації.  

Планерування.  

Культ праці 

Культ здоров'я.  

 

3. Представлення та аналіз фрагментів (самостійна робота). 

Література: 

1. Іонова О.М. Зміст вальдорфської освіти – засіб розвитку особистості учня 

// Рідна школа. – 1999. - №7-8. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. – 352 

3. Освітні технології: Навч.-метод. посібник / За ред. О.Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2002. – 255 с. 

4. Стрюк К. Система Марії Монтессорі – нове чи старе? // Дошк. виховання. 

– 1996. - №3. С.10-11-54 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 5-6. Діяльність вітчизняних авторських шкіл («Школа Радості» 

В. Сухомлинського. Авторська школа-комплекс М. Гузика. Народознавча 

школа «Тривіта». Сахнівська середня школа О. Захаренка. Школа 

козацько-лицарського виховання В. Каюкова) 

 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити із особливостями авторських шкіл; 

систематизувати знання студентів про досягнення сучасної вітчизняної та 

зарубіжної педагогіки. Формування у студентів системного бачення сучасних 

технологій. 

- Розвивальна: правильність та культуру  усного та писемного мовлення, 

мислення, пам'ять. 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної  роботи 

1. Підготувати матеріали для представлення проекту. 

2. Розробити модель вчителя та модель школи за В.О. 

Сухомлинським. 2б. 

Оцінювання: 5б.: 

 Проект − 0−4б. 

 Таблички − 0−1б. 

План 

1. «Школа Радості» В. Сухомлинського.  

2. Авторська школа-комплекс М. Гузика.  

3. Народознавча школа «Тривіта».  

4. Сахнівська середня школа О. Захаренка.  



5. Школа козацько-лицарського виховання В. Каюкова. 

Практичні завдання 

1. До практичного заняття студенти готують інформацію про 

авторські школи. («Школа Радості» В. Сухомлинського. Авторська школа-

комплекс М. Гузика. Народознавча школа «Тривіта». Сахнівська середня школа 

О. Захаренка. Школа козацько-лицарського виховання В. Каюкова). Група 

ділиться на 5 підгруп. Кожна готує проект про обрану школу.(40 хв). 

 

2. Представлення проектів. У процесі представлення інформації 

про школу, інші підгрупи заповнюють таблички. Додаток 3 

 

«Школа  радості» 

Особливості навчально-

виховного процесу. (Розпорядок 

дня, навчальні предмети, д.з.) 

 

Використання технологій  

Методики за якими працює 

школа, форми, методи, засоби. 

 

Керівна роль вчителя(Стилі, 

методи спілкування та взаємодії) 

 

Відгуки батьків  

Особиста думка: 

 

3. Представлення моделі школи і вчителя за В.О. Сухомлинським. 

 

Література: 

1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. 

: Либідь, 1997. – 562 с. 



2. Гузик М. П. Як не втратити таланти? Технологія навчання обдарованих дітей 

/ М. П. Гузик //Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 2. – С. 26–52. 

3. Гузик М. П. Індивідуальний розвиток дитини: діюча модель сучасної 

авторської школи / М. П.Гузик // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 

1. – С. 6–9. 

4. Гузик Н. В. Десять ключових компетентностей, які обслуговують особистість 

та її природничий талант : реалізація в умовах шкільного навчання / Н. В. Гузик 

. – К. : [б. в.], 2006. – 148 с. 

5. Енциклопедія освіти / за ред. В. Г. Кременя. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 

1040 с. 

6. Мельник І. Система цільового середовища за В. О. Сухомлинським / І. 

Мельник, М. Семенюк //Вісн. Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького. – 2008. – 

Вип. 132. – С. 96–101. 

7. Макаренко А. С. Избранные произведения в трех томах. Т. 1 / А. С. 

Макаренко. − Изд. 2-е, испр. –Киев : Рад. шк., 1985. – С. 36–127. 

9. Побірченко Н. Змістовий аспект поняття «авторська школа» // Вісн. 

Житомир. держ. ун-ту ім. І.Франка / Н. Побірченко. – 2007. – Вип. 36. – С. 33–

37. 

10.  Проц М. Педагоги-новатори України : [навч. посіб.] /Марта Проц.–Львів : 

Бадікова Н. О., 2015. – 148с. 

 11. Представляємо авторську школу Миколи Петровича Гузика // Пед. газ. – 

1999. – № 2. – С. 4–5. 

12. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5-ти т. Т. 4 / В. О. Сухомлинський. – 

К. : Рад. шк., 1976. – 654 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 7-8. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан, 

перспективи розвитку і впровадження у навчально-виховний процес 

початкової школи. 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити з сутністю інформаційно-комунікаційних 

технологій. Сформувати вміння ідентифікувати та активно використовувати 

отримані знання. Навчити аналізувати перспективне використання даних 

технологій у навчально-виховному процесі, аналізувати рівень ефективності 

використання даних технологій. 

- Розвивальна: правильність та культуру  усного та писемного мовлення, 

мислення, пам'ять, увагу, уяву, творчий підхід, . 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної роботи 

Підготувати доповідь та презентацію до неї на тему: − 2б. 

1. Інформаційно-комп’ютерні технології у початковій школі. 

2. Дистанційне навчання. 

Оцінювання: 5б.: 

 С.р. − 2б. 

 Командна робота − 3б. 

План 

1. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан, перспективи 

розвитку і впровадження у навчально-виховний процес початкової 

школи.  

2. Використання програмного забезпечення у педагогічній діяльності 

майбутніх вчителів.  



3. Використання Web-технологій та інтернет-ресурсів у процесі навчання і 

виховання молодших школярів. Дистанційне навчання. 

Практичні завдання 

1. Скринька запитань і завдань. (Студенти по черзі витягують 

завдання і виконують його). 

− Представте переваги використання стандартних програм. 

− Представте особливості роботи із програмами для моделювання і 

зміни зоображень. 

− Представте основні способи використання інтернет-сервісів у 

навчально-виховному процесі початкової школи.  

2. Представлення фрагментів уроків з використанням окремих 

комп’ютерних технологій.  

3. Командна робота. На прикладі однієї навчальної дисципліни 

розробити та представити способи використання інформаційно-

комунікаційних технологій із зразками запропонованих ідей. 

4.  Представлення електронного посібника, каналу на ютубі. 

5. Проведення веб-квесту. 

 

Література: 

1. Дзюбенко А.А. Новые информационные технологии в образовании / А.А. 

Дзюбенко. – М., 2000. – 104с. 

2. Закон України ―Про основні  засади розвитку  інформаційного 

суспільства в Україні на 2007–2015 роки‖ [Електронний  ресурс]. –  Режим  

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=537-16  (21.08.09). 

3. Захарова И.Г. Информационные  технологии  в  образовании :  учеб.  

пособ.  для  студ. высш. пед. учеб. завед. / И.Г. Захарова. – М. : Академия, 2003. 

– 192 с. 

4. Кадемія М. Ю.  Інформаційно-комунікаційні  технології в навчальному 

процесі  : Навчальний посібник  / М. Ю. Кадемія, І. Ю. Шахіна. – Вінниця, ТОВ 

«Планер». – 2011. – 220 с. 



5. Кадемія М. Ю. Соціальні сервіси Веб 2.0, Веб 3.0 у навчальній діяльності 

: Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, В. М. Кобися, М. С. 

Коваль. – Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с. 

6. Осадчий В.В. Сервіси інтернет для дистанційного навчання у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів // Інформаційні технології і засоби 

навчання : електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т 

інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти 

АПН України; гол. ред. : В. Ю. Биков. – 2010. – №6(20). – Режим доступу: 

http://www.ime.edu-ua.net/em20/content/10ovvttf.htm – Заголовок з екрана. 

7. Осадчий В.В Соціальні сервіси Інтернет у професійній підготовці 

майбутніх учителів // Педагогічний дискурс: зб. наук. пр. за ред. Сиротенко 

А.Й. – Хмельницький: ХГПА. 2009. – Вип.6. – С. 146–151. 

8. Осадчий В.В. Передумови та технології створення освітніх Інтернет-

ресурсів / Проблеми інженерно-педагогічної освіти. –  2009. –  №22–23. – С. 

162–170. 

9. Плахотнюк Г. Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засіб 

формування інформаційної культури педагога [Електронний ресурс] / Г. 

Плахотнюк – Режим доступу до ресурсу: 

http://ubgd.lviv.ua/konferenc/kon_ikt/Section5/Plahotnuk.pdf. 

10. Robinson K. Out of our minds:learning to be creative [Електронний ресурс] / 

Ken Robinson. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.amazon.com/Out-Our-Minds-Learning-Creative/dp/1907312471. 

11. Стеценко Г.В. Інформаційні освітні веб-ресурси / Г.В. Стеценко. [WWW 

документ]. – Режим перегляду: URL: http://galanet.at.ua/publ/5-1-0-10. – 

Заголовок з титул. екрану. 

12. Використання Web-технологій у навчальному процесі – Режим перегляду: 

URL: http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html – Заголовок з титул. екрану. 

13. Сітцева М. Роль мультиплікації у розвитку дитини в умовах 

інформаційного суспільства [Електронний ресурс] / М. Сітцева – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.inforum.in.ua/conferences/12/2/12. 

14. Силко Р. М. Мульт-терапія як технологія виховання дітей. Активна 

мульт-терапія / Р. М. Силко. // Вісник № 120. Серія:Педагогічні науки. – 2014. – 

С. 188–190. 

15. Фоміних Н. Ю. Сутність поняття «інформаційно-комунікаційні 

технології» та їх значення на сучасному етапі модернізації освіти [Електронний 

ресурс] / Н. Ю. Фоміних. – Режим доступу до ресурсу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf. 

16. Хомська Ю. Вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних 

стереотипів у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] / Юлія 

Хомська. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-

http://www.ime.edu-ua.net/em20/content/10ovvttf.htm
http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html
http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9084/1/ped905_77.pdf
http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/


multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-

molodshoho-shkilnoho-viku/ 

 

Інтернет ресурси: 

1. http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49 графіка 

2. http://posibnyk.com посібники 

3. http://all-for-schools.blogspot.com 

4. http://teach-inf.at.ua/load/programi/15 програми 

5. http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i

_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8 –конструктор мультфільмівів 

6. http://www.armoredpenguin.com/crossword/ - створення кросвордів 

7. http://learningapps.org – створення та перегляд вправ 

8. http://vak.in.ua/do.php- оформлення літератури ВАК 

9. http://text.ru/antiplagiat/unauthorized- антиплагіат 

10. http://worditout.com – складання хмаринки слів 

11. http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm -онляндія 

12. http://www.slideshare.net/Akcionerr/ss-9987590-корисні ресурси, 

презентації, портфоліо 

13. http://informaticon.narod.ru/pages/shablon-1.html -інформатик 

14. http://www.ucoz.ru конструктор сайтів 

15. https://www.youtube.com/watch?v=QDEDck2-1d8 фізпаузи 

16. http://www.doshkolyata.com.ua – освітній портал про дітей, їх виховання та 

розвиток. 

17. http://www.solnet.ee/games/g1.html#11 – дитячий портал „Сонечко‖, 

містить корисні методичні матеріали та розвиваючі ігри для малят. 

18. http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm - проект „Он-ландія‖ безпечна 

веб-країна. 

19. http://www.microsoft.com/ukr/ua/ - сайт корпорації „Microsoft‖: навчання та 

сертифікація, онлайнові навчання комп’ютерній грамотності та основам 

безпеки дітей в мережі Інтернет. 

20. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html -- „Дитячий  світ‖ містить 

вірші, загадки, ігри. 

21. http://playroom.com.ru/games.htm  - дитяча ігрова кімната в якій можна 

знайти різноманітні казки, розвиваючі та комп’ютерні ігри, розмальовки, 

матеріали з вивчення англійської мови. 

22. http://www.baby.com.ua/igr.html - сайт про дитину і для дитини, 

розвиваючі та он-лайн ігри для дітей. 

http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/
http://naub.oa.edu.ua/2014/vplyv-multyplikatsijnyh-filmiv-na-formuvannya-hendernyh-stereotypiv-u-ditej-molodshoho-shkilnoho-viku/
http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49
http://posibnyk.com/
http://all-for-schools.blogspot.com/
http://teach-inf.at.ua/load/programi/15
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://learningapps.org/
http://vak.in.ua/do.php-
http://text.ru/antiplagiat/unauthorized-
http://worditout.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdisted.edu.vn.ua%2Fmedia%2Fbp%2Fhtml%2Fetusivu.htm
http://www.slideshare.net/Akcionerr/ss-9987590
http://informaticon.narod.ru/pages/shablon-1.html
http://www.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QDEDck2-1d8
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.solnet.ee/games/g1.html#11
http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm
http://www.microsoft.com/ukr/ua/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://playroom.com.ru/games.htm
http://www.baby.com.ua/igr.html


23. http://www.idea.dp.ua/baby/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до 

школи, електронні книги, розвиваючі ігри, поради батькам. 

24. materinstvo.ru – матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей. 

25. kinklub.com – дитячий каталог сайтів. 

26. http://www.rannee-razvitie.net/ - сайт присвячений методикам раннього 

розвитку дітей, описані численні розвиваючі ігри для дошкільників. 

27. http://www.kid.ru - матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей. 

28. http://www.gurenok.ru/ -дитяча студія пропонує розвиваючі заняття по 

методу Марії Монтессорі. 

29. http://informatik.kz/ сайт, присвячений вивченню та методиці викладання 

інформатики. 

30. http://www.poznayka.ru/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до 

школи, електронні книги, розвиваючі ігри. 

31. jivulechka.ru – студія дошкільної освіти та естетичного виховання, 

розвиваючі ігри, підготовка до школи. 

32. all-about-child.com – психологічна допомога батькам з розвитку, 

виховання, навчання дітей. 

33. 7ya.com.ua – сімейний портал в Україні: все про дітей. 

34. mama-tato.com.ua - МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей. 

35. http://www.znaika-club.com.ua – клуб активних батьків. 

36. http://kidscatalog.jino-net.ru -- каталог дитячих сайтів 

37. http://link.danilka.com – сайт про розвиток дитини. 

38. teremoc.ru – дитячі ігри,  дошкільний розвиток, мультфільми, загадки. 

39. feya.net.ua -Маленька фея та сім гномів 

40. http://razumniki.ru / - сайт присвячений методикам раннього розвитку 

дітей. 

41. kazka.in.ua - Українська казка 

42. dobrieskazki.ru – дитяча література, виховання та освіта через казки. 
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Методичні рекомендації щодо написання самостійної роботи 

студентами VI-х курсів 

з навчальної дисципліни 

«Педагогічні технології в початковій школі» 

 

 

 

 



 

 Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

 Модуль 1  

1 Проаналізувати нормативну базу інноваційної 

діяльності. Підготуватись до семінарського заняття. 
2 

2 1. Здійснити порівняльний аналіз сучасного 

традиційного навчання, педагогіки співробітництва, 

особистісно-орієнтованого навчання. 

2. Опрацювати працю Ш. Амонашвілі «У «чаші» дитини 

сяє зародок зерна культури». 3. Підготувати матеріали 

для створення проекту. 

2 

3 1. Розробити фрагмент уроку та відповідне дидактичне 

забезпечення з використанням однієї з вивчених 

технологій.  

2.Підготувати усі необхідні матеріали  для  

представлення однієї з ігор  Нікітіна.  

3 

4 На вибір: 

1. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з 

використанням елементів диференційованого навчання 

та мікро викладання. 

2. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з 

використанням елементів індивідуального навчання та 

мікро викладання. 

3. Розробка фрагменту уроку з вибраної дисципліни з 

використанням елементів колективного та групового 

навчання , мікровикладання. 

2 

 Модуль 2  

5 1. Підготуватись до демонстрування  фрагменту з 

використанням методики Монтессорі у роботі з дітьми. 

2. Представити матеріал з досвіду роботи в Україні 

дитячих садків за системами М. Монтессорі, Р. 

Штейнера.  

2 

6 1. Підготувати матеріали для представлення проекту. 

2. Розробити модель вчителя та модель школи за В.О. 

Сухомлинським. 2б. 

3 

7 1.Розробити фрагмент уроку з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
2 



2.Розробити матеріали для електронного посібника і 

дистанційного навчання. 

8 1. Представити аналіз навчальних сайтів.  

2.Розробити веб-квест. 
2 

 Усього 18 год 

  

*Самостійні роботи студентів перевіряються у встановленому 

порядку та оцінюються згідно вимог. Роботи приймаються у чітко 

визначений день. Якщо студент не виконав її – отримує 0 б. −  без права на 

перездачу. 

Поточне оцінювання впродовж курсу – 50 балів, у тому числі: 

Аудиторні заняття:       

1. Семінарсько-практичні заняття       −    5 балів (8 занять) 

2. Контрольні роботи:                   −    10 балів  

 — Змістовий Модуль 1         −     5 балів 

          — Змістовий Модуль 2                  −     5 балів    

Отримана впродовж семестру сума балів додається до балів іспиту.  

Іспит – 50 балів 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література: 

Базова література 

1. Аніщенко О. В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій / О. В. 

Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – 198 с.  

2. Васьков Ю. В. Педагогічні теорії, технології, досвід (дидактичний аспект) 

/ Ю. В. Васьков. – Х: «Скорпіон», 2000. – 120 с. 

3. Гордійчук Г.Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй 

професійній діяльності мережевих сервісів / Г.Б. Гордійчук // Збірник наукових 

праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – 2015. – №41. – С. 

264–268 

4. Гуцол В.В. Застосування веб-квест технологій у сучасному 

інформаційному суспільстві/ В.В. Гуцол // Збірник наукових праць «Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми». – 2012. – №31. – С. 25–28. 

5. Дичківська М.І. Інноваційні педагогічні технології: Практикум. – К.: 

Слово, 2013. – 448 с. 

6. Енциклопедія освіти / За ред. В.Кременя. – К.: Юніком Інтер, 2008. – 

1040с. 

7. Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / Уклад. Н.Наволокова. 

– Х.: Основа, 2010. – 167 с. 

8. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний 

аспект. Т.2. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк: ПВД 

«Твердиня», 2009. – 312 с. 

9. Зайчук В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інформаційний 

аспект. Т. 1. / В. О. Зайчук, А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк: ПВД 

«Твердиня», 2009. – 288 с.  

10. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 

2004. – 352 с. 

11. Кусій М.І. Інтерактивне навчання на базі інформаційно-комунікаційних 

технологій / М.І. Кусій // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми». – 2010. – №24. – С. 120–125. 



12.  Козяр М.М. Нові технології навчання – виклик сучасності/ М.М. Козяр // 
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Додаток 4 

Конспект уроку з природознавства 

Тема. Осінь. Осінні місяці, Конспекти уроків природознавства 2 клас 

Мета: ознайомити учнів з осінніми місяцями; розкрити походження назв 

місяців осені; вчити описувати красу природи восени та позитивні емоції, які 

вона викликає; розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, 

пам’ять; виховувати любов до природи. 

ХІД УРОКУ 

I. Організаційний момент 

1. Вправа «Погода» 
— Яка зараз пора року? 

— Який місяць? 

— Яке число? 

— Тепло чи холодно надворі? 

—Який стан неба? 

— Яка температура повітря? 

— Чи були сьогодні протягом дня опади? 

2. Запитання для повторення 

— Які пори року ви знаєте? 

— Що є причиною зміни пір року? 

— Які спостереження за природою допомогли людині створити календар? 

II. Повідомлення теми і мети уроку 

Звучить музика П. І. Чайковського «Пори року. Жовтень. Осіння пісня», 

учитель читає загадку. 

Без пензлика, без олівця 

Розфарбувала деревця. 

Сумно у гаях блукає, 

Жовті шати одягає. 

Золотисту стелить постіль, 

Жде сестрицю білу в гості. (Осінь) 

— Які слова допомогли вам відгадати загадку? (Розфарбувала, жовті шати 

одягає, жде білу сестрицю) 

— Сьогодні на уроці ми поговоримо про осінь, її красу, вивчимо назви осінніх 

місяців, складемо казку про осінь. 

III. Вивчення нового матеріалу 

1. Слухання казки про осінь 

КАЗКА ПРО ОСІНЬ 
Давно це було, у краї щасливім та квітучім. Ніколи не було там холодно, ніхто 

не сумував і не журився. Правив цим краєм цар, що мав одну доньку — 



царівну Осінь. Росла вона стрункою та гарною мала коси, як золото, очі — як 

синє небо. Коли виповнилося їй вісімнадцять років, посватався до неї славний 

лицар Вересень. 

Погодилась Осінь, бо припав їй до серця цей юнак. Висловила вона бажання, 

щоб приніс Вересень весільний подарунок — перли заморські. Вирушив лицар 

у путь-дорогу, а царівна взялася до роботи — гаптувати вбрання весільне. 

Була вона вмілою та спритною — і за якийсь тиждень вигаптувала і фату, і 

сукню. Одного дня сиділа вона біля вікна світлиці. Раптом бачить вершник 

скаче до палацу. То був чаклун Жовтень. Під’їхав, гарцюючи, до вікна й 

вітається: 

— Здрастуй, царівно Осінь! Почув я про твою красу незрівнянну, і от я біля 

твоїх ніг. Прошу тебе, будь моєю дружиною! Привіз я весільні подарунки: 

парчу золоту і корали багряні. 

Промовляє Жовтень, а водночас чарує, чарує та й зачарував царівнуОсінь. 

Забула вона свого нареченого і дала згоду бути Жовтневі за дружину. Вже й 

день весілля з ним призначила. 

От і настав цей день. З усіх-усюд з’їхалися гості. Лине музика, пісні 

величальні. Веселяться гості, п’ють мед-вино за здоров’я молодих, танцюють, 

співають. Саме в цей час Вересень повернувся з весільним дарунком. Зупинив 

коня й питає в людей: 

— Що це святкують? 

— Наша царівна Осінь за Жовтня заміж іде! 

Побачила царівна Осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно — а там 

у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нареченого свого і зрозуміла, 

що була зачарованою. У гніві кинулась до Жовтня: 

— Геть звідси, підступний! Хотів ти мене обдурити, так знай: не потрібен мені 

ні ти, ні твої подарунки! 

Зажурилася Осінь, засумувала, але що ж робити? Пішла вона до мудрого 

Листопада за порадою, а той і каже: 

— Не зможеш ти повернути назвжди свого синьоокого ласкавого Вересня, бо 

сильні чари має Жовтень. Проте позбався його подарунків, і тоді чере рік 

прийде твій коханий. Однак лише на місяць. А зараз заспокойся й спочинь. 

Так і зробила Осінь. Кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх вітер та 

поніс. Зачепились дарунки Жовтня за гілки дерев — і стали ті золотисто- 

багряними, але сумною була їхня краса. Багато води спливло з тих часів. 

Бачили ви, як щороку, наприкінці вересня, вкривається земля сріблястою 

памороззю? То Вересень дарунки свої Осені приніс. Потім знову чаклує 

Жовтень: золото і корали — свої принади — по деревах розкидає. Плаче, 

тужить Осінь за своїм утраченим нареченим, і втішає її мудрий сивий 

Листопад. 

— Як звали царівну? 

— Як звали її нареченого? 

— Хто зачарував Осінь? 

— Як звали мудрого порадника? 

Вересень, жовтень, листопад — це назви осінніх місяців. 

2. Читання вірша про осінні місяці 



Матінко-осінь полями іде, 

Трійко хлоп’ят за собою веде: 

Вересень, жовтень старшенькі, 

А листопад ще маленький. 

Вересень каже «На полі, в гаю, 

Я подарунки усім роздаю: 

Повні грибів мої жмені, 

Яблука маю в кишені». 

Жовтень говорить «А я, погляди, 

В жовту одежу вдягаю сади, 

З мряки заслону розстелю, 

Сонце вкладу у постелю». 

А листопад «А я з тихим плачем 

Землю поллю безкінечним дощем, 

Листя стрясу з деревини, 

Вистелю гори й долини». 

— Про які осінні місяці ви прослухали вірш? 

— Який перший осінній місяць? другий? третій? 

Фізкультхвилинка 

IV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів 

1. Робота над загадками про осінні місяці 

• У південний край землі 

Відлітають журавлі, 

Знов лункий шкільний дзвінок 

Нас покликав на урок. 

Як цей місяць звати? 

Прошу відгадати. (Вересень) 

• Кличуть нас ліси, поля, сади 

Дозбирати осені плоди. 

Із дерев спадає листя жовте, 

То землею ходить місяць… (жовтень). 

• Крапле з неба, дахів, стріх. 

Дощ холодний, перший сніг. 

Почорнів без листя сад. 

Що за місяць? (Листопад). 

• Листя жовте та червоне 

Легко дерева літає, 

Мов метелик, на долоні, 

З тихим шелестом сідає. 

Сяють золотом берези, 

Місяць ним вінчає осінь. 

Журавлиний клин мережить 

Висоти холодну просинь. (Жовтень) 

На дошці з’являються назви місяців: вересень, жовтень, листопад. 



Учитель 
Вересень місяць добре ґаздує, 

Овоч смачненький дітям дарує 

(Учитель чіпляє біля вересня кошик з осінніми плодами.) 

А місяць жовтень мряку розвіє, 

В лісах, у садочках листя жовтіє. 

(Учитель чіпляє біля жовтня вінок з осіннього листя.) 

А листопад — той жалю не має. 

З дерев останнє листя зриває. 

(Учитель чіпляє біля листопада кетяги горобини.) 

2. Робота над загадками про овочі 

Учитель 
Звозить вересень в комори 

Кавуни і помідори, 

Спілих яблук, груш і слив 

Цілі гори натрусив. 

І вантажить гарбузи 

На машини і вози… 

Йде до гаю, де гриби 

Виростають щодоби. 

На чолі іскриться піт — 

Сто турбот і сто робіт 

М. Сингаївський 

— А тепер перевіримо, які ви, діти, кмітливі та спостережливі. Відгадайте, які 

овочі збирають на полях, а фрукти — у садах у вересні. 

Група дітей читають загадки про овочі. Коли звучить правильна відгадка, 

дитина, яка читала загадку, одягає на голову корону із зображенням цього 

овоча. 

Не стелюсь я спати долі, 

Дерусь вгору. Я — …(квасоля) 

Мене смажать, мене варять, 

Хоч отрутою і кроплять, 

Всі мене їдять і хвалять 

Звати як мене? … (Картопля). 

Повз, мов танк, я на городі 

Повз на грудині й загруз. 

Та чомусь мене в народі. 

Звуть не танк . А як? . . (Гарбуз). 

Я на грядці сонцем сяю, 

Родичів багато маю 

Гарбузову господиню 

Усі знають . Хто я? . . (Диня) . 



Ми зеленої всі масті, 

Всі довгасті, всі смугасті. 

Прив’язали нас в рядках 

На елених ланцюжках. 

Гарбуза ми сини й дочки. 

Звати як нас? … (Огірочки). 

В темній я живу коморі, 

А коса моя надворі. 

Гарбузова я сестриця. 

Мене звати…(морковиця). 

Ми цукрові, ми кормові, 

Є брати у нас столові. 

Ми ростаєм всі рядками. 

Люди звуть нас… (буряками) 

3. Робота в групах. Розпізнавання і розфарбовування листя 

Учитель 
Подивись: на видноколі 

мов змінилися ліси. 

Хто це їх у жовтий колір 

так барвисто прикрасив? 

Ось край річки жовті клени 

і берези золоті. 

Лиш ялиночки зелені 

залишились в самоті. 

І пишаються дерева 

золотим своїм вбранням. 

— Це якийсь маляр, напевно, 

догодити хоче нам. 

А маляр цей — місяць Жовтень — 

у відерцях чарівних 

жовту фарбу перебовтав 

і розбризкує по них. 

У кожної групи — різноманітні листячка паперу. Учням пропонують вибрати 

кленові і розфарбувати їх, як це робить осінь. 

4. Цікаво знати! (Інформація про походження назв місяців) 

• Вересень 
Слово «вересень» походить від назви вічно зеленого куща-вересу, який росте 

на Поліссі. Оскільки верес починає масово цвісти восени, то і перший місяць 

після літа назвали на його честь. 

Спершу вересень звався «ревун», «марев», тому що голосно перегукувалися 

олені. Пізніше називали «сівнем» — період сівби зернових, «маїком» — од 

зелені озимини. У давнину 14 вересня був перший день Нового року. 

Прислів’я 
Вересень красне літо проводжає, а золоту осінь зустрічає. 

Вересень місяць добре годує, овоч смачненький дітям дарує. 



• Жовтень 
Жовтнем ще відносно недавно в Україні називали дев’ятий місяць. Але у 

вжиткові була інша назва — «паздерник», що походить від промислу, що 

пов’язаний з переробкою льону та конопель. Пізніше десятий місяць жовтень 

ще називали «хмурень», «зазимник». А оскільки жовтня починали справляти 

весілля, його охрестили і «весільником». 

Прислів’я 
Жовтень ходить по краю, та й виганяє пташок гаю. 

Плаче жовтень холодними сльозами. 

• Листопад 
У давнину листопад називали «братчини» . Це від давнього обряду, що звався 

«братчина» . Його справляли в листопаді. Якщо сусіди хотіли заприятелювати 

між собою, то купували в пасічників бджолиний рій. З весни до осені гуртом 

доглядали його. Зібраний мед ділили порівну. На це свято збиралися сім’ями, 

гуляли, чи як казали в народі, браталися. Були ще назви: «листопадень», 

«падолист», «напівзимник». 

Прислів’я 
Листопад зимі ворота відчиняє. 

Листопадовий день, як заячий хвіст. 

5. Творче завдання. Складання казки про осінь 

Спробуймо скласти казку про синочків Осені! А розпочнемо її так, як зазвичай 

починаються казки. 

Жила-була на світі Осінь… 

— Як звали синочків Осені? (Вересень, Жовтень, Листопад — сини Осені.) 

— Де вони жили? (Жили вони окремо від своєї матусі.) 

—Що вирішила Осінь одного разу робити? (Вирішила відвідати своїх синів.) 

— До кого першого Осінь пішла в гості? (До Вересня) 

— Що вона побачила в господарстві старшого синочка? (Син веселий, 

лагідний, багатий) 

— Чим же порадував її середній син? (Різнокольоровим убранням дерев, 

золотими килимами.) 

— Як зустрів свою матір Листопад? (Голими деревами, пустими полями) 

Учні добирають заголовок до казки та переказують її. 

Зразок 

КАЗКА ПРО ОСІНЬ 
Жила була на світі Осінь. У неї були сини Вересень, Жовтень, Листопад. Вони 

жили та господарювали окремо. Вирішила мати Осінь відвідати кожного з 

них, побачити, як вони поживають. 

Спочатку заглянула в господарство старшого сина Вересня. Там вона 

побачила свого сина лагідного, веселого, багатого, щедрого. 

Задоволена матуся вирушила далі в гості до середнього сина. Жовтень зустрів 

її різнобарвністю кольорів, золоті килими постелив матері під ноги. Але йому 

ніколи було й поговорити зі старенькою, весь час малює син, усе в роботі. 

Помандрувала Осінь у гості до Листопада, найменшого сина. А він струшує 



сердито листя з дерев, лякає пташок. Засмутилася матуся повернулася додому 

стомлена й заснула міцним сном на цілий рік. 

6. Читання віршів про осінь 

ОСІНЬ 
Вересень зеленим 

Осінь залишила, 

Бо в траві високій 

Пензлик загубила. 

А у жовтні осінь 

Пензлика найшла 

Й малювати фарбами 

Скрізь розпочала. 

Золотим й червоним 

Змалювала гай, 

Річку — темно-синім 

Й синім небокрай. 

Ще милує око 

Листячко зелене, 

Та пожовкли липи, 

В позолоті клени. 

Вже птахів гуртує 

В небі чиста просінь. 

І врожай в комори 

Вносить щедра осінь. 

В. Успенська 

ВЕРЕСЕНЬ 
Через гору та через ліс 

Вересень осінь до нас перевіз. 

Журавлі в синім небі летять, 

Гайда в поле врожаї збирать! 

М. Познанська 

ЖОВТЕНЬ 
На світанку, весь у позолоті 

Настигнув жовтень — 

Вересню він брат. Дерева пожовтіли і кущі, 

Осінні перші почались дощі. 

М. Познанська 

7. Розгадування ребусів 



 

8. Гра «Добери назви місяців» 
1) … — рум’янець року. 

2) … — жовтню син, а зимі рідний брат. 

3) … стелить землю листям, а … — снігом. 

4) … пахне яблуками, а … — капустою. 

5) … ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. 

V. Підбиття підсумків. Рефлексія 

— За якою порою року йде осінь? 

— Скільки осінніх місяців? Назвіть їх. 

— Який цих місяців вінчає початок осені, який середину, а який є 

передвісником зими? (Вересень — початок осені, жовтень — середина, 

листопад — кінець цієї пори року.) 
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 Додаток 5 

Інструкційна карта №1 

Рольова гра 

5. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

6. Розробіть та опишіть сценарій проведення.(10 хв) 

7. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

8. Представте гру. (4 хв) 

 

Інструкційна карта №2 

Фізична гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 

 

Інструкційна карта №3 

Інтелектуальна гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 



4. Представте гру. (4 хв) 

 

Інструкційна карта №4 

Ділова гра 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної гри. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення (Місце гри у навчально-

виховному процесі, мета, етапи організації та проведення гри).(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте гру. (4 хв) 

Інструкційна карта №5 

Інтерактивна технологія 

1. Повторіть теоретичні засади та особливості організації даної 

технології, основні види. 

2. Розробіть та опишіть сценарій проведення .(10 хв) 

3. Підготуйте необхідні матеріали. (2 хв) 

4. Представте технологію. (4 хв) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 6 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Ігрова технологія 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Технологія інтерактивного навчання 

Завдання №1 

Українська мова  

Тема  «Іменник» 

Етап «Засвоєння нових знань умінь та навичок» 

Технологія створення ситуації успіху. 

 

Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Ігрова технологія 



Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Технологія інтерактивного навчання 

Завдання №2 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Закріплення та перевірки отриманих знань умінь та навичок» 

Технологія створення ситуації успіху 

Завдання №3 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Технологія створення ситуації успіху 

Завдання №3 

Українська мова   

Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Ігрова технологія 

Завдання №3 

Українська мова   



Тема  «Іменник» 

Етап «Рефлексії» 

Технологія інтерактивного навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 7 

Карта ефективності та результативності 

Учасники: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Етапи 
Аналіз, оцінювання виконаної 

роботи 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

Глосарій 

(словник основних понять) 

Авторитарне {лат. аиіогііаз  – влада, вплив) виховання  – педагогічна 

концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи 

ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої 

особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між 

педагогом і дітьми. 

Авторська школа  – експериментальний навчально-виховний заклад, 

діяльність якого базується на розробленій автором чи авторським колективом 

педагогічній концепції. Термін запроваджено наприкінці 80-х років XX ст., однак 

у світовій педагогіці авторськими за суттю були навчальні заклади Й.-Г. 

Песталоцці, М. Монтессорі, Р. Штейнера, А. Макаренка, В. Сухомлинського та ін. 

Авторські навчальні програми – складова частина програмно-методичного 

забезпечення освітнього процесу навчально-виховного закладу (школи, 

дитячого садка тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. 

Запровадженню А. н. п. передує експертиза, апробація, сертифікація тощо. 

Авторські освітні технології  – розроблені педагогами-практика-ми 

технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям 

різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні, 

ігрові, комп'ютерні, діалогові, тренінгові технології. 

Алгоритмізація процесу навчання  – один із напрямів педагогічних 

досліджень, який акцентує на використанні тими, хто навчається, і тими, хто 

навчає, структурованих алгоритмів  – сукупність дій для розв'язання задачі) 

розв'язання завдань. 

Альтернативні (франц. аііегпаїме, від лат. аііег  – один із двох) школи  – 

«вільні школи», які виникли наприкінці 60-х років XX ст. у країнах Західної 

Європи і США як протиставлення авторитарним рухам. Вони забезпечують 

альтернативну за змістом, формами і методами роботи з учнями освіту. Існують як 

«відкриті школи» (без поділу на традиційні класи), «школи без стін» (орієнтація на 

широке використання місцевої громади), «магнітні школи» (навчальні центри для 

поглибленого вивчення конкретної галузі знань) та ін. 

Базова освіта  – суспільно необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, 

який передбачає всебічний розвиток і ціннісно-етичну орієнтацію особистості, 

формування загальнокультурної основи її освіти, громадянського та професійного 

становлення. 

Варіативний (лат.  – відмінність) компонент в освіті  – навчальні програми, 

що обираються в межах освітньої програми навчально-виховного закладу. 

Взаємодія педагога і вихованців у педагогічному процесі  – взаємний 

вплив дорослого і дітей, у процесі якого здійснюється їхній. 



Гуманізація педагогічного процесу  – концепція, основу якої становить ідея 

побудови педагогічної системи на принципах гуманізму з метою створення 

найсприятливіших умов для повноцінного розвитку дитини. Г. п. п. передбачає 

диференціацію та індивідуалізацію навчання й виховання на основі активізації 

творчого саморозвитку особистості. 

Гуманістична освіта  – освітні системи і концепції, які базуються на 

цінностях гуманізації і гуманітаризації освіти. 

Гуманістична педагогіка  – напрям у сучасній теорії та практиці виховання, 

що виник наприкінці 50-х  – на початку 60-х років XX ст. у США як педагогічне 

втілення ідей гуманістичної психології. Головною метою виховання в Г. п. є 

самоактуалізація особистості. 

Гуманітаризація освіти  – одна з основних тенденцій розвитку освіти в 

сучасному світі. Відображає зростання ролі і значення людських відносин, 

взаємного прийняття учасників навчального процесу для успішності освіти в 

цілому. 

Демократизація  педагогічного процесу  – впровадження в педагогічну 

систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших 

можливостей вихованцям. 

Диверсифікація системи освіти  – процес розширення системи освіти за 

рахунок зростання кількості типів і видів навчальних закладів. 

Дидактична система  – сукупність елементів (мета, дидактичні принципи, 

зміст, форми організації і методи навчання), що утворюють єдину цілісну 

функціональну структуру, орієнтовану на досягнення цілей навчання. 

Дидактичне програмування  – один із підходів до конструювання освітніх 

процесів і систем, пов'язаний з поетапним визначенням необхідної інформації, 

елементарних процедур її засвоєння і контролю. Особливого поширення набуває 

у зв'язку із впровадженням комп'ютерів і навчальних пристроїв. 

Дидактичний енциклопедизм – педагогічний принцип і стратегія відбору 

змісту освіти, що реалізуються через вибір основних фактів і подій, які 

підлягають засвоєнню. 

Дидактичний утилітаризм – педагогічний принцип і стратегія визначення 

змісту освіти, що реалізуються через вибір практично необхідних для життя 

елементів знання, досвіду й умінь. 

Диференціація освіти  – процес у сучасній освіті, що забезпечує 

різноманітність форм навчання, які дають змогу максимально враховувати 

індивідуальні можливості, інтереси, нахили, ціннісні та професійні орієнтації тих, 

хто навчається. Базується на прийнятті психологічних відмінностей між 

індивідами і групами людей (за статтю, віком, соціальною належністю тощо). 

Експеримент (лат. ехрегітепіит – проба, досвід) – метод дослідження, що 

передбачає виокремлення суттєвих факторів, які впливають на результати 

педагогічної діяльності, дає змогу варіювати ними задля досягнення оптимальних 



результатів; контрольована педагогічна діяльність, спрямована на створення та 

апробування нових технологій навчання й виховання, розвитку дітей, управління 

навчально-виховним закладом. 

Експериментальні школи – навчально-виховні заклади, призначені для 

обґрунтування, розроблення або перевірки нових педагогічних ідей, вивчення 

практичного досвіду педагогів. 

Експертна рецензія  – заключне судження експерта про рецензований 

інноваційний проект (його актуальність, відповідність цілей об'єктивним 

потребам і тенденціям розвитку освіти, чіткість визначення цілей тощо). 

Засоби інформатизації освіти – засоби нових інформаційних технологій у 

поєднанні з навчально-методичним, нормативно-технічним і організаційно-

інструктивним матеріалом, що забезпечує їх педагогічно доцільне використання. 

Засоби нових інформаційних технологій – програмно-апаратні засоби і 

пристрої, що функціонують на базі обчислювальної техніки, а також сучасні 

способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, 

накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації. 

Зміст освіти – система наукових знань про природу і суспільство; 

особистісний і соціокультурний досвід, які реалізуються, розвиваються і 

трансформуються в системі освіти. Серед основних компонентів 3. о. 

виокремлюють ціннісний, знаковий, діяльнісний, поведінковий, особистісний  

Зразковий (репродуктивний) педагогічний досвід – навчально-виховна, 

організаційно-педагогічна діяльність, яка забезпечує ефективне і якісне 

розв'язання завдань навчання і виховання. 

Імперативний характер взаємин у педагогічній системі  – характер 

взаємин між вихователем і вихованцями за моделлю суб'єкт-об'єктної взаємодії, 

що передбачає точне і беззаперечне виконання дитиною всіх вимог дорослого, 

сліпе підкорення формальним нормам і правилам поведінки. 

Індивідуалізація навчання  – організація навчального процесу з ураху-

ванням індивідуальних особливостей учнів, яка дає змогу створити оптимальні 

умови для реалізації потенційних можливостей кожного. 

Інноваційна компетентність педагога  – система мотивів, знань, умінь, на-

вичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує ефективність використання 

нових педагогічних технологій у роботі з дітьми. 

Інноваційна культура педагога  – система освоєних особистістю 

педагогічних засобів, що забезпечують інноваційний спосіб діяльності, 

системоутворюючим елементом якої є цінності інноваційного плану. І. к. п. 

виконує раціонально-праксіологічну, організаційно-впорядковуючу, описово-

пояснювальну, прогностико-управлінську, евристико-пізнавальну і 

комунікативно-трансляційну функції. 

Інноваційна мета освіти  – створення сприятливих умов для творчості, 

реалізації природної суті, соціальних потреб людини. 



Інноваційна освіта – система ідей, головною метою яких є збереження і 

розвиток творчого потенціалу людини. Започаткована Міжнародною академією 

наук вищої школи (МАН ВШ). 

Інноваційна педагогічна діяльність – заснована на осмисленні практичного 

педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, зорієнтована на 

зміну та розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих 

результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної 

практики. 

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й 

послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 

прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний 

процес від визначення його мети до очікуваних результатів. 

Інноваційна поведінка педагога – сукупність зовнішніх виявів його 

особистості, в яких розкривається внутрішнє «Я» (світовідчуття, світогляд, 

особистісні особливості), спрямовані на зміну складових сучасної системи освіти. 

Інноваційна школа – навчально-виховний заклад, діяльність якого 

побудована на оригінальних (авторських) ідеях і технологіях. Являє собою нову 

освітню практику (взагалі або для конкретних умов). 

Інноваційне навчання – зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна діяльність, яка ґрунтується на оригінальних 

методиках розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, 

високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Інноваційне середовище  – педагогічно доцільно організований простір 

життєдіяльності, який сприяє розвитку інноваційного ресурсу особистості; 

інтегрований засіб накопичення і реалізації інноваційного потенціалу 

навчального закладу. 

Інноваційний педагогічний експеримент – метод дослідницько-педагогічної 

діяльності, який передбачає істотні зміни у змісті, формах і методах роботи з 

метою підвищення їх ефективності. 

Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу – здатність 

навчально-виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати 

нововведення та своєчасно позбавлятися від застарілого, педагогічно 

недоцільного. 

Інноваційний потенціал – сукупність соціокультурних і творчих 

характеристик особистості педагога, що виражає готовність удосконалювати 

педагогічну діяльність, а також наявність внутрішніх засобів і методів, які 

забезпечують цю готовність. 

Інноваційний прогностичний характер управління навчальним закладом  

– впровадження в управлінський цикл змін, спрямованих на визначення 

перспектив розвитку освітньої системи та її радикальне оновлення: діагностика 

стану проблеми і виявлення проблемних полів, побудова концепції 



перетворення і проектування, програмування діяльності, моделювання й 

корекція моделі, її адаптація і тиражування результатів. 

Інноваційний режим – порядок здійснення навчання в умовах конкретної 

інновації; систематичне координування і регулювання інноваційного процесу. 

Інноваційні ідеї  – засновані на новому знанні про процеси людського 

розвитку ідеї, які пропонують невикористовувані раніше теоретичні підходи до 

розв'язання педагогічних проблем, конкретні практичні технології отримання 

високих результатів. 

Інноваційні наукові повідомлення – методологічні положення дидактики; 

теоретичні положення; концепція; гіпотеза; закономірність; модель 

педагогічного процесу; педагогічні принципи; аналітичні дані про педагогічний 

процес, явище, факти; характеристика педагогічного процесу, явища; алгоритми 

дій учасників процесу; методи педагогічної діяльності; педагогічні засоби; форми 

педагогічної діяльності; педагогічний комплекс, система; показники й критерій 

ефективності педагогічного процесу та якості його результатів; протипоказання у 

педагогіці. 

Інноваційні освітні процеси – зумовлені суспільною потребою комплексні 

процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього 

середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл. 

Інноваційні уміння  – володіння способами і прийомами інноваційної 

діяльності, що дають змогу виокремити проблему, проникнути в її суть і на цій 

основі конструювати і продуктивно розв'язувати інноваційні професійно-

педагогічні завдання. 

Інновація – нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно 

нового, використання відомого в інших цілях. 

Інтеграція – процес і результат взаємодії елементів (із заданими власти-

востями), що супроводжується відновленням, встановленням, ускладненням і 

зміцненням істотних зв'язків між ними на основі достатньої підстави, в 

результаті чого формується інтегрований об'єкт (система) з якісно новими 

властивостями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості 

вихідних елементів. 

Інтегровані інновації  – інновації, що передбачають об'єднання інтенсивного 

та екстенсивного шляхів розвитку педагогічної системи за умови ретельного 

дослідження невикористаних резервів педагогічної системи, які виявляються на 

межі різнопланових, різнорівневих і різнохарактерних педагогічних підсистем та 

їх компонентів. 

Інтенсивні інновації  – інновації, які передбачають розвиток педагогічної 

системи за рахунок внутрішніх резервів. 

Інформатизація освіти – одна з глобальних тенденцій розвитку освіти, 

пов'язана з розширенням застосування комп'ютерів, інформаційних мереж і 

технологій в освітній практиці. 



Комбінаторні нововведення – нововведення, що передбачають нове 

конструктивне поєднання елементів відомих методик. 

Комплексна освітня програма  – програма, яка визначає основний зміст 

роботи з дітьми в умовах навчально-виховного закладу на основі єдиної 

педагогічної концепції. 

Компоненти педагогічної системи  – мета (педагогічний ідеал виховання), 

зміст педагогічного впливу (освітня програма), засоби, форми, методи 

педагогічного впливу; результат; люди (педагоги, батьки, вихованці тощо) як носії 

педагогічної системи, об'єкти і суб'єкти педагогічної діяльності. 

Креативна особистість  – особистість, яка має внутрішні передумови 

(особистісні утворення, нейрофізичні задатки, специфіку когні-тивної сфери), що 

забезпечують її творчу активність. 

Креативність {лат. сгеаііо (сгеаііопіз)  – створення)  – стійка властивість 

індивіда, що обумовлює здатність виявляти соціально значущу творчу активність; 

рівень творчої обдарованості, здатності до творчості. 

Критерій оптимальності – показник, за яким здійснюється оцінювання 

можливих варіантів (альтернатив) розвитку процесу і вибір найкращого з них. 

Всупереч вимогам логіки (щоб критерій містив тільки один показник) у 

педагогіці він завжди комплексний, оскільки диференціювати причини і наслідки 

педагогічних процесів складно. 

Критерій якості об'єкта  – показник, що характеризує властивість (якість) 

об'єкта, оцінювання якого можливе за одним із способів вимірювання або за 

експертним методом. 

Ліцензування (лат. Іісепііа – свобода, право) освітнього закладу – проведення 

експертизи і прийняття рішення про видачу або відмову у видачі навчальному 

закладу ліцензії на здійснення освітньої діяльності відповідно до поданої заяви. 

Проводиться державними органами управління освіти або органами місцевого 

самоврядування з метою реалізації державної політики в галузі освіти, 

регулювання умов здійснення освітнього процесу, захисту прав громадян на 

отримання освіти, створення правових гарантій для вільного функціонування і 

розвитку освітніх закладів різних організаційно-правових форм. 

Медіа-освіта  – напрям у педагогічній науці, який досліджує засоби масової 

комунікації. Сформувався він у другій половині XX ст. Головними завданнями 

М.-о. є підготовка тих, хто навчається, до життя в інформаційному суспільстві, 

формування в них уміння користуватися інформацією в будь-якому вигляді, 

здійснювати комунікації, усвідомлювати наслідки впливу на людину засобів 

інформації, особливо засобів масової комунікації. 

Методика в освіті – опис конкретних прийомів, способів, технік 

педагогічної діяльності в окремих освітніх процесах. 



Модульні (лат. тосіиіиз  – міра) нововведення  – комплекс часткових 

взаємопов'язаних нововведень стосовно певної групи предметів, вікової групи 

дітей тощо. 

Моніторинг (лат. топіїог  – нагадуючий, наглядаючий) в освіті  – постійне 

відстежування певного процесу в освіті з метою виявлення його відповідності 

бажаному результату або початковим припущенням. Елементами М. в о. є 

форми поточної, проміжної і підсумкової атестації, складання графіків і звітів, 

проведення педагогічних рад, консиліумів тощо. 

Нові інформаційні технології – сукупність методів і технічних засобів 

збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання інформації за 

допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій. 

Освіта  – процес і результат засвоєння людиною системи знань про світ, 

суспільство, саму себе, способи мислення і діяльності, формування власної 

особистості; феномен культури, що забезпечує її трансляцію, відтворюваність і 

зміну; освітній простір  – сукупність навчальних закладів, державної системи 

управління і суспільних об'єднань, які реалізують освітні програми. 

Освітній заклад  – заклад, що здійснює освітній процес, тобто реалізує одну 

або кілька освітніх програм. 

Освітній стандарт (англ. віапбагб  – норма, зразок, мірило)  – мінімально 

гарантований освітнім закладом рівень освіти. 

Освітня парадигма (грец. рагасІеі£та  – приклад, зразок)  – сукупність 

прийнятих науковим педагогічним співтовариством теоретичних, 

методологічних та інших установок на кожному етапі розвитку педагогіки, якими 

керуються як зразком (моделлю, стандартом) при розв'язанні педагогічних 

проблем. 

Освітня програма  – основний документ освітнього закладу будь-якого 

рівня, що визначає зміст основної і додаткової освіти, педагогічні технології, які 

використовуються, систему атестації і управління якістю освіти, а також кадрові 

та матеріально-технічні основи освітнього процесу. 

Освітня технологія  – технологія, що відображає загальну стратегію розвитку 

освіти, єдиного освітнього простору. Призначена для прогнозування розвитку 

освіти, її конкретного проектування і планування, передбачення результатів, а 

також визначення відповідних освітнім цілям стандартів. До О. т. належать 

концепції освіти, освітні закони, освітні системи (гуманістична концепція 

освіти, Закон України «Про освіту», система неперервної освіти тощо). 

Особистісний підхід у педагогіці  – гуманістичний підхід педагога до 

вихованців, що допомагає кожному з них усвідомити себе як особистість, 

виявити можливості, які стимулюють самостановлення, самоствердження, 

самореалізацію. 

Педагогіка співробітництва – новаторський напрям у педагогіці що 

розглядає дитину як активного суб'єкта спільної з педагогом діяльності, 



заснованої на реальному співробітництві, демократичних і творчих 'засадах. 

Сформувався у середині 80-х років XX ст. Авторами П. с. є Ш. Амонашвілі, І. 

Волков, Є. Ільїн, С. Лисенкова, В. Сухомлин-ський, В. Шаталов та ін. 

Педагогічна інноватика  – вчення про створення, оцінювання, освоєння і 

використання педагогічних новацій. 

Педагогічна інновація (нововведення)  – сукупність нових професійно-

педагогічних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних проблем 

виховання й навчання з позицій особистісно-орієнто-ваної освіти; цілісна 

теоретична, технологічна і методична концепція  

оновлення педагогічної діяльності, що забезпечує її вихід на якісно новий 

рівень; процес освоєння нового (засобу, методики, технології, програми тощо). 

Педагогічна концепція (франц. сопсерііоп, від лат. сопсерііо  – сприйняття)  

– спосіб розуміння, трактування педагогічних явищ; основна точка зору на предмет 

педагогічної науки чи педагогічного явища; керівна ідея для їх систематичного 

висвітлення; система пов'язаних між собою, взаємозумовлених поглядів на 

сутність педагогічних явищ. 

Педагогічна культура  – сутнісна характеристика особистості педагога, 

здатного до «діалогу культур». 

Педагогічна майстерність  – високий рівень оволодіння педагогічною 

діяльністю; комплекс спеціальних знань, умінь і навичок, професійно важливих 

якостей особистості, що дають змогу педагогу ефективно організовувати 

навчально-пізнавальну діяльність тих, хто навчається, і здійснювати 

цілеспрямований педагогічний вплив і взаємодію. 

Педагогічна система  – педагогічна концепція і досвід її реалізації в 

педагогічну практику; еталонна модель, результати дії якої апробовані на 

соціальному рівні і мають свою специфіку. 

Педагогічна творчість  – прийняття і здійснення педагогом оптимальних 

нестандартних рішень у змінних умовах навчально-виховного процесу. 

Педагогічна теорія  – логічне узагальнення педагогічного досвіду, практики 

виховання й навчання; система педагогічних ідей; наукове пояснення 

закономірностей педагогічної діяльності; сукупність положень педагогіки як 

науки. 

Педагогічна техніка  – елемент педагогічної технології; комплекс 

загальнопедагогічних і психологічних умінь педагога, що забезпечує володіння 

ним власним психофізіологічним станом, настроєм, емоціями, тілом, мовою й 

організацією педагогічно доцільного спілкування. Виокремлюють вербальні 

(голос, дикція, інтонація, темпоритм тощо), невербальні (міміка, пластика, 

артикуляція, жести, експресивне забарвлення пластики та ін.), соціально-

перцептивні (сприйняття, увага, спостережливість, уява тощо) уміння та 

володіння емоційним станом (зняття психічного напруження, саморегуляція, 

релаксація, аутотренінг, самонавіювання, створення творчого самопочуття). 



Педагогічна технологія  – своєрідна конкретизація методики, проект 

певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова техніка 

реалізації навчально-виховного процесу; закономірна педагогічна діяльність, 

яка реалізує науково-обґрунтований проект навчально-виховного процесу і має 

вищий рівень ефективності, надійності, гарантованого результату, ніж 

традиційні методики навчання й виховання. 

Педагогічне конструювання (створення конструкту)  – деталізація 

освітнього чи педагогічного проекту, яка наближує його до використання в 

конкретних умовах реальними учасниками педагогічного процесу. 

Педагогічне проектування  – цілеспрямована діяльність, яка визначає 

необхідність педагогічних перетворень, прогнозує та оцінює наслідки реалізації 

певних педагогічних задумів. 

Педагогічний вплив  – вплив педагога на свідомість і поведінку, організацію 

життя й діяльності вихованців з метою формування у них певних якостей 

особистості та забезпечення успішного досягнення цілей. 

Педагогічні відкриття  – наймасштабніші новаторські педагогічні рішення, 

пов'язані з висуненням нових педагогічних ідей та їх втіленням у конкретній 

педагогічній системі. 

Педагогічні здібності  – узагальнена сукупність індивідуально-

психологічних особливостей і професійно значущих якостей педагога, які 

забезпечують досягнення високих результатів у педагогічній діяльності. 

Розрізняють гностичні (вміння пізнавати й отримувати задоволення від 

пізнання), дидактичні (вміння пояснювати, передавати знання, навчати), 

комунікативні (вміння спілкуватись, співпрацювати), перцептивні (вміння 

проникати у внутрішній світ дитини, здатність до емпатії), прогностичні (вміння 

здійснювати педагогічне передбачення, прогнозувати результати взаємодії у 

педагогічній діяльності) та інші П. з. 

Педагогічні інваріанти (лат. ітагіапз (шагіапііз)  – незмінний)  – педагогічні 

істини, що не підлягають перегляду. Термін запроваджено французьким 

педагогом С. Френе, який розробив на засадах гуманістичної педагогіки ЗО 

інваріантних принципів (природа дитини така сама, як і природа дорослого; 

поведінка дитини в школі залежить від її психологічного складу і стану здоров'я; 

ніхто  – ні дитина, ні дорослий  – не любить, коли йому наказують; будь-яка людина 

прагне до успіху тощо). 

Педагог-фасилітатор – педагог, який працює в системі особистісно-

орієнтованої (гуманістичної) педагогіки і в роботі з дітьми сповідує відкритість 

власним думкам, переживанням, заохочення, довіру як вираження внутрішньої 

особистісної впевненості в можливостях і здібностях вихованців, «емпатичне 

розуміння» (бачення поведінки вихованця, його реакцій, дій, навичок). Поняття 

запровадив К. Роджерс. 



Передовий педагогічний досвід  – навчально-виховна, організаційно-

педагогічна діяльність, у процесі якої стабільні позитивні результати у 

розв'язанні актуальних педагогічних проблем забезпечуються використанням 

оригінальних форм, методів, прийомів, засобів навчання та виховання, нових 

освітніх систем або інтеграції традиційних форм, методів, прийомів та засобів. 

Підготовлене середовище – створене педагогом середовище, яке містить 

стимули для саморозвитку, самонавчання і самовиховання дитини. Термін 

запровадила М. Монтессорі. 

Презентація (основний урок)  – демонстрація дитині правильного 

використання нового матеріалу у педагогічній технології М. Монтессорі. 

Проблемні методи навчання  – методи засвоєння нових знань, у яких 

кожний учасник навчального процесу бере участь у виробленні певного нового 

змісту (розв'язанні проблеми). Використання П. м. н. обумовлено високою 

мотивацією всіх учасників освітнього процесу, можливостями реалізації 

атмосфери діалогу і співробітництва. 

Продуктивне учіння  – результативне особистісно-орієнтоване навчання у 

процесі конкретної роботи на основі вільного її вибору і врахування інтересів 

тих, хто навчається. 

 Розвивальне навчання (розвивальна освіта) – група ідей та концепцій 

навчання (освіти) і практики освіти, центральною в якій є особистість людини, 

що розвивається. Особистісний розвиток розуміють як розвиток мислення і 

пам'яті, розвиток адаптивних здібностей і якостей, розвиток науково-теоретичного 

мислення, творчих здібностей тощо. Теорію Р. н. започаткували Й.-Г. Песталоцці, А. 

Дістервег, К. Ушин-ський та ін. Науково обгрунтував її Л. Виготський, а його ідеї 

розвинули Л. Занков, Д. Ельконін, В. Давидов, Н. Менчинська, І. Якиманська та ін. 

Саморозвиток  – процес активної, послідовної, прогресивної і незворотної 

якісної зміни психологічного статусу особистості. Можливий на певному ступені 

вікового розвитку, за сформованості механізмів саморегуляції. 

Свобода  – можливість і здатність людини мислити, діяти, здійснювати 

вчинки відповідно до власних спонукань, інтересів і цілей. Внутрішньо вільній 

людині властива автономність, незалежність від впливів зовнішнього 

середовища і обставин. 

Сенсорна {лат. вепзогіит  – орган чуттів, від вепзиз  – відчуття) культура  – 

культура органів чуття. В педагогічній технології М. Мон-тессорі є основою 

розумового і духовного життя людини. 

 Система освіти  – сукупність навчально-виховних закладів незалежно від 

їх організаційно-правових форм, типів і видів, які реалізують послідовні 

освітні програми та державні освітні стандарти різного рівня й спрямованості, 

а також система органів управління освітою. 

Системні нововведення  – нововведення, які охоплюють весь педагогічний 

процес навчально-виховного закладу. їх освоєння потребує програми розвитку. До 



С. н. належать насамперед ті, які передбачають або перебудову всього закладу під 

певну ідею, концепцію, або створення нового навчального закладу на базі 

попереднього (наприклад, дитячий садок-школа, адаптивна школа, школа-

лабораторія тощо). 

Ситуація успіху  – суб'єктивний психічний стан задоволення наслідком 

фізичного або морального напруження виконавця справи, творця явища. 

Ситуація успіху з педагогічної точки зору  – цілеспрямоване, організоване 

педагогом і сім'єю створення умов для досягнення значних результатів у 

діяльності індивіда і колективу. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама 

дитина оцінює результат як успіх. 

Сугестивна технологія  – навчання на основі емоційного навіювання в стані 

неспання, що спричиняє надзапам'ятовування. Передбачає комплексне вико-

ристання всіх вербальних і невербальних, зовнішніх і внутрішніх засобів сугестії 

(навіювання). 

Технологічна карта  – опис процесу як покрокової, поетапної послідовності 

дій із зазначенням засобів, що використовуються. 

Технологічний процес  – система технологічних одиниць, зорієнтованих на 

конкретний педагогічний результат. 

Технологія колективної творчої діяльності  – інноваційний засіб освіти, за 

допомогою якого педагоги досягають творчості; неперервний процес 

управління розвитком потреб, здібностей, засвоєнням педагогом досвіду 

людських стосунків і практичної творчості, в ході якого формуються 

спрямованість на самодослідження, вміння само-діагностики психічного стану і 

прогнозування можливих варіантів своєї професійної поведінки і спілкування з 

іншими людьми. 

Традиція  – стійкий і значущий компонент культури, який передається з 

покоління в покоління за допомогою механізму наступності. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


