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1. Пояснювальна записка 

       Програма змістового модуля   «Психолого-педагогічне забезпечення 

навчально-творчої діяльності молодшого школяра в освітньому процесі 

ЗЗСО в умовах НУШ»  складена вiдповiдно до вимог Професійних 

стандартів: «Вчитель початкових класів, вчитель закладу загальної середньої 

освіти і вчитель з початкової освіти», «Практичний психолог (соціальна 

сфера)», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року» 

Побудова навчання як цілісного творчого процесу у ЗЗСО передбачає 

розв’язання вчителем і практичним психологом таких завдань: розвиток в 

учнів поняттєвого та дивергентного мислення, таких якостей мислення, як 

гнучкість, глибина, критичність та самостійність; уміння аналізувати 

ситуацію, планувати свої дії на декілька кроків уперед, адекватно оцінювати 

результати, самостійно добувати і перероблювати інформацію, 

конструктивно взаємодіяти з іншими людьми, що є підґрунтям оволодіння 

учнями знаннями й вміннями діяча (у майбутньому – творця матеріальних і 

духовних цінностей). Реалізувати ці завдання в освітньому процесі закладу 

освіти має допомогти вчителеві даний змістовий модуль. 

Мета. Розвиток професійної компетентності вчителя початкової 

школи, практичного психолога щодо побудови творчого освітнього процесу; 

оволодіння певними техніками навчання, спрямованими на становлення 

соціально успішної особистості учня 

Основними завданнями опанування модуля є: 

- розвиток психологічної компетентності вчителя щодо побудови 

розвивального освітнього простору: прийоми організації безпечного 

освітнього середовища; подолання гніву та агресії у взаємодії з учнями та 

між учнями 

- розвиток  соціальної компетентності вчителя, практичного психолога  

щодо побудови командної роботи в освітньому процесі, розвиток 

емоційного і соціального інтелекту в молодшого школяра; 

- ознайомлення з техніками побудови навчальних завдань, спрямованих на 

розвиток пізнавальної і соціальної сфери молодшого школяра; 

- розвиток професійно-значущих якостей особистості вчителя, практичного 

психолога 

 

Основнi результати  опанування програми i компетентностi  згiдно 

з  вимогами   Професійних стандартів: «Вчитель початкових класів, вчитель 



закладу загальної середньої освіти і вчитель з початкової освіти», 

«Практичний психолог (соціальна сфера)», 

№ з/п  Результати опанування програми Компетентностi 

1. •  усвідомлення провідних ідей 

концепції НУШ та техніки їх 

реалізації; 

• розуміння: змісту та структури 

технології  навчання як цілісного 

творчого процесу; сутності навчально-

творчої діяльності молодшого 

школяра, соціальної успішності як 

інтегрованої якості дитини; 

• оволодіння прийомами організації 

безпечного освітнього середовища; 

психолого-педагогічними умовами 

розвитку спрямованості учня 

початкової школи на успіх у діяльності 

Громадянська, 

культурна,  

предметно-методична, 

психологічна, емоційно-

етична, 

здоров’язбережувальна 

  

• з ; 

2. • усвідомлення правил взаємодії, технік 

подолання гніву та агресії, 

спрямування їх енергії у 

конструктивне русло; 

• оволодіння техніками створення 

завдань для командної роботи у 

великих і маленьких групах; 

• оволодіння уміннями створювати 

завдання, спрямовані на розвиток 

емоційного і соціального інтелекту; 

• оволодіння техніками керування 

власним психічним станом 

 Соціальна, предметно-

методична, 

психологічна, емоційно-

етична, 

здоров’язбережувальна, 

інноваційна  

 

 

3 • усвідомлення логічних компонентів 

змісту загальної середньої освіти; 

• оволодіння уміннями створювати 

завдання розвивального характеру з 

дисциплін гуманітарного та 

природничо-математичного циклу 

Мовно-комунікативна, 

предметно-методична, 

емоційно-етична,   

інноваційна  

  

  

 



Тематичний план модуля 
  

№ 

з/п 

   Кількість 

год 

  

Лекції   

Практичні 

заняття: 

тренінги,   

майстер-класи, 

тематичні 

дискусі 

 Самостійна 

робота 

(консультації) 

1.  Технологія  навчання як 

цілісного творчого 

процесу - механізм роботи 

в умовах НУШ 

8 2 4- 2 

2. Психолого-педагогічні 

особливості організації 

спільної навчальної 

діяльності в умовах НУШ. 

14 4 4 -6 

3. Логічні компоненти 

змісту загальної середньої 

освіти 

8 2 4 2 

 
Разом: 30 8 12 10 

 

Зміст модуля 

Тема 1. Технологія  навчання як цілісного творчого процесу - 

механізм роботи в умовах НУШ 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року»  

Зміст поняття „технологія  побудови навчання як цілісного творчого 

процесу”. Структура технології: концептуальна, змістова та процесуальна 

складові. Прийоми організації безпечного освітнього середовища. 

Соціальна успішність як інтегрована якість особистості молодшого 

школяра. Психолого-педагогічні умови розвитку спрямованості учня 

початкової школи на успіх у діяльності. 

Тема 2 Психолого-педагогічні особливості організації спільної 

навчальної діяльності в умовах НУШ 

Сутність командної роботи в освітньому процесі та її розвивальні 

можливості. Техніки створення завдань для роботи у великих і малих групах. 

Зміст понять: «соціальний інтелект», «емоційний інтелект». Система 

завдань, спрямованих на розвиток соціального та емоційного інтелекту. 



Техніки керування власним психічним станом як засіб досягнення 

успіху у взаємодії з іншими. 

Тема 3. Логічні компоненти змісту загальної середньої освіти 

   Логічні компоненти змісту навчання.    

   Методика роботи над завданнями, спрямованими на розвиток 

поняттєвого мислення та мовлення на уроках з дисциплін гуманітарного та 

природничо-математичного циклів, над завданнями комбінованого характеру 

та завданнями з логічним навантаженням.  

Форми контролю: виконання завдань, пов’язаних із змістом модуля і (або) 

захист авторського професійного досвіду 
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