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  Проблема, над якою працює творча група: оптимізація освітнього 

процесу шляхом демократизації взаємовідносин викладача і студента, що 

виражається в нових підходах до навчання і створює можливість для розкриття 

творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації пізнавально-навчальної 

діяльності студентів. 

Мета. Опанування та впровадження технологій проектування моделі 

партнерської взаємодії як засобу забезпечення єдиних вимог до учасників 

освітнього процесу. 

Актуальність застосування педагогіки партнерства полягає в  орієнтації 

партнерської діяльності викладача та студента на розвиток творчості – творчої 

активності, творчого мислення, здібностей, формування професійних 

компетентностей  в світлі нових освітніх реформ 

Завдання 

 ознайомлення з концептуальними засадами реформування освіти в Україні, 

особливостями організації психологічно безпечного освітнього 

середовища;  

 формування ключових компетентностей в контексті освітньої 

реформи; 

 ознайомлення з сутнісними ознаками стратегій критичного мислення; 

 формування вмінь оцінювати та розробляти власну практику в контексті 

освітніх інновацій; 

 гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних 

ситуацій та оптимізація взаємин між педагогами, студентами та 

батьками, в основі яких — толерантність, розуміння, співучасть, 

відкритість, добровільність, здатність до взаємодії; 

 формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, 

яка успішно самореалізується у соціумі як громадянин, сім’янин, 

професіонал. 

 



Очікувані результати роботи: 

 ознайомлення педагогічних працівників з теоретичними положеннями 

концепції «Нова українська школа», державним стандартом початкової 

освіти; 

 ознайомлення з особливостями діяльнісного підходу в навчанні; 

 створення середовища для творчої самореалізацїї учасників освітнього 

процесу; 

 розроблення та впровадження власної практики згідно з концептуальними 

засадами освітньої реформи; 

 застосування педагогіки партнерства як пріоритетної складової 

взаємостосунків між викладачем і студентами; 

 розроблення методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

уроків у початкових класах з урахуванням вимог концепції «Нова 

українська школа; 

 створення базових конспектів для проведення пробних уроків у Новій 

українській школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематика засідань творчої групи  

І засідання 

Листопад 

ІІ засідання 

Січень 

ІІІ засідання 

Квітень 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний за 

проведення 

1 Концептуальні засади реформування освіти в 

Україні. 

 

2 Формула Нової української школи. 

Компетентнісний підхід. Формування ключових 

компетентностей. 

 

3 Особливості організації освітнього середовища: 

середовище, що належить дітям. 
   

4 Тренінг «Критичне мислення як засіб розвитку 

учнів» 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний за 

проведення 

1 Педагогіка партнерства – новий формат педагогічної 

діяльності. 
 

2 Ефективний план уроку. 

Система управління класом "Classroom Management " 
 

3 Інтеграція в освіті. Інтегроване навчання. Переваги 

інтегрованого навчання Формування міжпредметних 

компетенцій у процесі тематичного навчання. 

 

4 Тренінг «Використання інформаційно-

комунікативних технологій у сучасній школі. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний за 

проведення 

1  Діяльнісний підхід у навчанні. Критичне мислення і 

вирішення проблем. 
 

2  Гра по-новому, навчання по-іншому. Вправи та ігри 

спрямовані на формування ключових 

компетентностей 

 

3 Методики викладання у 1 класі. Оцінювання 

навчальних досягнень учнів 

 

 

4 Тренінг «Вчимося вчитися»  

http://17.edunur.ru/index.php/technologii/172-proekty/799-sistema-upravleniya-klassom-classroom-management


Практична складова 

1. Опрацювати методичну літературу: 

  Основна 

1. Вукіна Н. В. Критичне мислення: як цьому навчати : [наук.-метод. 

посібник] / Н. В. Вукіна, Н. П. Дементієвська, І. М. Сущенко ; за наук. ред. 

О. І. Пометун. – Харків, 2007. – 190 с 

2. Дуткевич Т. В. Загальна психологія. Теоретичний курс. [текст] навч. посіб. 

/ Т. В. Дуткевич. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 388 с. 

3. Мойсеюк Н. Педагогіка. – Київ-2007. – 655с. 

4. Нова українська школа: порадник для вчителя/ Під заг. ред. Бібік Н.М. –    

    К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2007. – 206 с.  

4. Підласий І. П. Продуктивний педагог. Настільна книга вчителя. / І. П. 

Підласий. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 360 с. 

5.Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. Загальна 

психологія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

5. Типові освітні програми для закл. загальної середньої освіти: 1-2 класи. – 

К.;Т.Д. «Освіта-Центр+», 2018.– 240 с. 
    Додаткова 

1. Ранкові зустрічі.1 клас. І семестр./ авт.-упорядн. Н.Ю Бабіченко, О.А 

Нечипоренко, С.М.    

     Хівренко. – Х.:Вид група «Основа»,2018. – 141с. – (Серія Нова 

українська школа)    

2. Ранкові зустрічі.2 клас. ІІ семестр./ авт.-упорядн. Н.Ю Бабіченко, О.А 

Нечипоренко, С.М.   

     Хівренко. – Х.:Вид група «Основа», 2018. – 222с. – (Серія Нова 

українська школа)            

3. Савчнко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручн. [Текст] / О. Я. 

Савченко. –К. : Грамота,     

     2012. – 504 с. 

4. Хвилинки здоров’я – щодня.1-2 класи. І семестр./ авт.-упорядн. 

В.П.Порощук. – Х.:Вид група   

      «Основа»,2018. – 141с. – (Серія Нова українська школа)                                                                                                                                      

 

 

  

 

 


