НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
Викладач – к.пед.н., доцент Міщеня Оксана Миколаївна
Кількість кредитів – 3
Семестр – 8-й
Анотація дисципліни
Курс «Нова українська школа» є важливим у процесі фахової підготовки
майбутнього вчителя початкової школи, основне призначення якого – ознайомити
майбутніх педагогів спеціальності «Початкова освіта» з освітнім процесом у
Новій українській школі. Функція вчителя Нової української школи полягає в
його вмінні організувати компетентнісне навчання, забезпечити інтегрованість
змісту на основі ключових компетентностей тощо. Таке соціальне замовлення
актуалізує необхідність підготовки фахівців, які відповідають викликам
суспільства та здатних до неперервного інтелектуального, культурного і
духовного розвитку впродовж життя шляхом формальної і неформальної освіти,
орієнтовані на збереження, примноження та передачу гуманістичних суспільних
цінностей, засвоєння нових професійних ролей і функцій, адаптовані до умов
стрімкозмінного суспільства.
Попередні дисципліни: педагогіка початкової освіти, теорія і методика
виховання, дидактика, методики дисциплін, психологія.
Мета курсу: забезпечити усвідомлення студентами концептуальних засад
освітнього процесу в Новій українській школі, оволодіння системою знань та
умінь, необхідних для організації процесів навчання та виховання учнів
початкової школи в умовах реформування системи освіти; теоретично і практично
підготувати майбутніх педагогів до виконання функціональних обов’язків
учителя Нової Української школи; забезпечити розвиток педагогічного мислення
і педагогічної культури студентів.
Завдання курсу:
- формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних
для виконання функціональних обов’язків учителя Нової української школи;
- формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати й
аналізувати педагогічну дійсність;
- формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної
діяльності;
- формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення
педагогічної діяльності у сучасному суспільстві.
Очікувані результати вивчення курсу.
Загальні компетентності:
Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема,
інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками,
технологіями навчання учнів початкової школи; чинним нормативним
забезпеченням початкової освіти тощо.
Здатність спілкуватися державною мовою на офіційноділовому рівні;
володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та
писемною формою) в різних сферах комунікації.
Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм
комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування,
активній взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти
різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях запобігання та

вреґулювання конфліктів.
Здатність застосовувати знання, пов’язані із соціальною структурою та
національною специфікою суспільства, з особливостями соціальних ролей;
здатність до орієнтування у соціальних ситуаціях, розуміння соціального
контексту художніх творів.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; спроможність
ідентифікувати себе з цінностями професійного середовища; наявність
професійної позиції вчителя.
Здатність до цінування та повага до різноманітності і мультикультурності;
надання рівних можливостей учням різних національностей та різних розумових
здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, індивідуальних
особливостей.
Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність
успішно взаємодіяти з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками;
володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів.
Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та
кооперативної діяльності.
Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо
поставлених завдань і взятих зобов’язань.
Здатність ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення
здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) як власного, так і
оточуючих.
Здатність застосовувати знання, вміння, цінності і досвід практичної
діяльності з питань культури здоров’я та здорового способу життя, готовність до
здоров’язбережувальної діяльності в освітньому середовищі початкової школи та
створення психолого-педагогічних умов для формування здорового способу
життя учнів.
Здатність до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних
технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній діяльності
вчителя початкових класів й у повсякденному житті.
Спеціальні (фахові) компетентності:
Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно
наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх
галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої реалізації в
освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема. Види предметних
компетентностей: філологічна, математична, технологічна, природничо-наукова,
мистецька.
Здатність до розвитку учнів початкової школи як суб’єктів освітнього
процесу на основі знань та умінь про їхні вікові, індивідуальні особливості та
соціальні чинники розвитку. Складниками психологічної компетентності є
диференціально-психологічна, соціально-психологічна, аутопсихологічна.
Здатність до проектування, організації, оцінювання, рефлексії та
коригування навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти.
Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, організаційна.
Здатність ефективно діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні
задачі під час навчання учнів освітніх галузей/змістових ліній, визначених
Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична компетентність
ґрунтується на теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за
різними навчальними комплектами, що виявляється у сформованості системи

дидактико-методичних знань і умінь із окремих розділів та тем курсу, окремих
етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-ціннісного
ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмету.
Програмні результати навчання
Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним
стандартом початкової загальної освіти.
Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби
початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової
школи (педагогічна компетентність + ПКК).
Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення
журналу обліку успішності учнів.
Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності.
Знати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні
відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи.
Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні
навчальні технології.
Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх
галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної
освіти.
Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту:
Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які
вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень
учнів.
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка,
з 10.00 до 13.00.
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем
щовівторка, з 18.00 до 20.00.
E-mail викладача: oksanamishchenia@gmail.com

