
Опис  
навчальної дисципліни „Педагогічні технології у початковій школі» 

Тип дисципліни: обов’язкова 
Семестр: сьомий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 60 (кредитів ЄКТС – 2), аудиторні години: 

лекції – 20, семінарські – 10. 
Лектори: к. пед. н., доцент Стахів Л.Г. 
Результати навчання:  

знати:  
сучасну систему управління освітою; сучасні педагогічні технології; класифікацію педагогічних 
технологій; періоди еволюції педагогічних технологій;  зміст, мету, завдання і структуру освітніх 

технологій; 
вміти:  

визначати мету і завдання освітніх технологій; аналізувати сучасні педагогічні технології; 
аналізувати, вивчати, поширювати та впроваджувати педагогічні технології у навчально-виховний 

процес початкової школи; з метою здійснення особистісно-орієнтованого навчання осмислено 

добирати практичні завдання для уроків різних типів і видів.  
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
“Педагогіка”, «Педагогічна психологія», «Педагогічна майстерність», фахові методики (викладання 

української мови, математики, природознавства, образотворчого мистецтва, трудового навчання з 

практикумом).  
Зміст навчальної дисципліни:  
Теоретичні основи педагогічної технології. Розвиток педагогічної системи початкової школи 

як інноваційний процес. Сучасні класифікації педагогічних технологій, їх сутність та 

інструментально значущі якості. Сучасне традиційне навчання: технологічні аспекти 

побудови, організації та визначення результативності. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт 

в освітніх технологіях. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації 

діяльності учнів. Педагогічні технології на основі ефективності управління та організації 

педагогічного процесу. Моделювання і конструювання навчально-виховного процесу у 

початковій школі на основі використання інноваційних технологій. Педагогічні технології на 

основі дидактичного удосконалення та реконструювання змісту. Педагогічні технології на 

основі особистісної орієнтації педагогічного процесу. Інноваційні підходи до застосування 

частково-предметних педагогічних технологій.    
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Форми та методи навчання:  
лекції, семінарські заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання:  
– поточний контроль, виконання групових самостійних робіт, співбесіда з лектором. 
– підсумковий контроль: залік у сьомому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
Педагогіки та методики початкової освіти. 
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