
 
ППН.02 Актуальні проблеми педагогіки початкової освіти 

Тип дисципліни: нормативна 
Семестр: перший 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години 

– 32: лекції – 16 год., практичні – 16 год.; самостійна робота – 58 год. 
Лектори: Пантюк Микола Павлович, доктор педагогічних наук, професор,  Колток 

Леся Богданівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Результати навчання: у результаті вивчення дисципліни студент повинен 
знати: динаміку розвитку педагогічної системи України; напрями оновлення початкової 

освіти в педагогічній системі України; основні умови підготовки та адаптації дитини у школі; 

основні причини та необхідні умови подолання учнівської неуспішності; інноваційні підходи 

до організації освітнього процесу у сучасній початковій школі. 
вміти:  давати оцінку педагогічним явищам, фактам;  масштабно мислити про розвиток 

початкової освіти, школи, педагогіки; організувати навчально-виховний процес у початковій 

школі спрямований на удосконалення існуючої педагогічної системи; оцінювати досягнення, 

розглядати тенденції початкової освіти в Україні та за кордоном; аналізувати та давати оцінку 

навчальним планам, програмам, підручникам, методичній літературі та дидактичному 

матеріалу; використовувати ефективні форми. 
Спосіб навчання: аудиторні та самостійні заняття. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: педагогіка, історія педагогіки, 

дидактика, теорія виховання. 
Зміст дисципліни: Динаміка розвитку  системи початкової освіти України. Підготовка 

та адаптація дітей у школі: сучасний стан проблеми. Причини неуспішності школярів, шляхи 

її подолання та попередження. Актуальні проблеми роботи з обдарованими дітьми. 
Інноваційні підходи до процесу виховання успішної особистості.  Інноваційні технології 

навчання в сучасній школі. Інклюзивна освіта:  наукові засади, проблеми та перспективи 

впровадження в загальноосвітній навчальний заклад. 
 Рекомендована література: 
1. Гальчинський А. та ін. Інноваційна стратегія українських реформ / А.Гальчинський, 

В. Гаєць, А. Кінах, В. Семіноженко.- К.: Знання України, 2004.- 96 с. 
2. Глуханюк Д. Оцінка-засіб не тільки заохочення  / Д.Глуханюк // Обрій. -1996. -№1.- 

С.24 – 26. 
3. Савченко О. Я. У пошуках нової концепції школи першого ступеня навчання / 

О.Я. Савченко // Початкова школа. - 1990. - №1. - С. 27. 
4. Савченко О. Я. Реформування змісту початкової освіти / О.Я. Савченко // Початкова 

школа. - 1996. - №1. - С. 2-7. 
5. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології / Г.І. Сорока - X.: Ранок, 2002. 
6. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у XX 

столітті / О.В. Попова. - Харків, 2001. - 256 с. 
  Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
 Методи і критерії оцінювання: 
- поточний контроль: виконання самостійної роботи, співбесіда з лектором, 

індивідуальні завдання. 
- підсумковий контроль: екзамен у першому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська. 
Кафедра педагогіки те методики початкової освіти. 

 


