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Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи освітньої 

галузі «Суспільствознавство» предмета «Я у світі» 

 

Практичне заняття  

Тема 1. Вступ. Методика навчання предмета «Я у світі» як педагогічна 

дисципліна 

І. Питання для обговорення 

1. Наукове обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни. 

2. Методологічні основи викладання освітньої галузі «Суспільствознавство» 

предмета «Я у світі».  

3. Мета, завдання навчальної дисципліни. 

4. Понятійний апарат. 

5. Зв'язок методики з іншими навчальними дисциплінами. 

 

ІІ. Практична робота 

1. За допомогою комп’ютерної техніки скласти структурно-логічні схеми 

розкриваючи  тему: «Методика навчання предмета «Я у світі» як педагогічна 

дисципліна».  

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Творче завдання. Підготувати доповідь на одну з поданих тем із 

зазначенням літератури: «Значення курсу «Методика навчання 

суспільствознавства» у підготовці бакалавра за напрямом підготовки 

6.010102 «Початкова освіта»», «Викладання освітньої галузі 

«Суспільствознавство» у ВНЗ і її значення у формуванні світогляду молодої 

людини». 

 

Практичне заняття  

Тема 2. Загальна характеристика освітньої галузі 

«Суспільствознавство»: зміст, мета, завдання, особливості, змістові лінії, 

державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

І. Питання для обговорення 

1. Освітня галузь «Суспільствознавство».  

2. Суспільствознавство як комплекс наук.  

3. Державні вимоги  до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

 

ІІ. Практична робота 

http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#link3


1. Скласти структурно-логічну таблицю на тему: «Суспільствознавство у 

різні історичні епохи». Основне джерело інформації стаття за поданим 

посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/0B8rPW00Dz3yTZzd0ZlRDUzNkdFU/view 

2.  Дати відповіді на запитання 

 Що стало причиною виникнення суспільствознавства як науки?  

 Назвіть відомі постаті ХХ-го століття (цитати) 

 В чому полягає мета школи? (висловити власну думку та записати 

думки вчених) 

 Охарактеризуйте розвиток суспільствознавства у 1921-1922 рр.  

 В якому році курс «Суспільствознавство» був виключений з 

навчального процесу? Чому? 

 В якому столітті суспільствознавчі дисципліни з’явилися в початковій 

школі?  

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Сформувати словник термінів з курсу «Я у світі» (із зазначенням 

літератури). 

 

Практичне заняття  

Тема 3. Особливості викладання освітньої галузі «Суспільствознавство» 

в початковій школі 

І. Питання для обговорення 

1. Особливості методичних підходів до реалізації предмета «Я у світі». 

2. Компетентність і компетенції у результатах початкової освіти.  

3. Методика формування уявлень та понять у курсі « Я у світі».  

4. Умови формування уявлення на уроці.  

5. Шляхи розвитку понять.  

6. Методика формування вмінь у курсі «Я у світі». Засоби  формування вмінь 

у процесі вивчення освітньої галузі «Суспільствознавство». 

 

ІІ. Практична робота 

1. Проаналізуйте чинні підручники з курсу «Я у світі» для початкової 

школи. 

Схема аналізу підручника: 

 Автор. 

 Палітурка. 

 Оформлення. Відповідність вікові учнів. 

https://drive.google.com/file/d/0B8rPW00Dz3yTZzd0ZlRDUzNkdFU/view


  Зміст (реалізація розділів програми). 

 Умовні позначки. 

 Реалізація основних принципів. 

 Творчі завдання. 

 Дослідницькі завдання.  

 Недоліки. 

 Загальне резюме. 

2. Ознайомившись із  змістом підручників виконайте одне із завдань: 

 складання системи запитань до текстів підручника; 

 розробка завдань та запитань для роботи за малюнками; 

 складання інструкцій до дослідної роботи;  

 складання інструкцій для організації творчої роботи. 

3. Складіть календарний план вивчення курсу «Я у світі» на І чи ІІ 

семестр (клас оберіть самостійно). Використовуйте навчальні програми та 

чинні підручники. 

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Творче завдання. Підготувати повідомлення на тему: «Значення 

навчання  предмета «Я у світі» у розвитку особистості молодшого школяра. 

Основні вимоги до рівня підготовки учня». 

 

Семінарське заняття  

Тема 4. Основні принципи та методи викладання курсу «Я у світі» 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Під час підготовки до семінарського заняття студентам слід повторити 

з курсу педагогіки такі питання: закономірності та принципи навчання, 

методи і засоби навчання; методи навчання за джерелом здобуття інформації: 

словесні, наочні, практичні; методи навчання за рівнем пізнавальної 

самостійності: пояснювально-ілюстративний, інструктивно-репродуктивний, 

проблемного викладу, евристичний (частково-пошуковий), дослідницький 

(пошуковий).  

Студентам слід зауважити, що використання різноманітних методів 

викладання залежить від теми уроку, змісту навчального матеріалу, вікових 

особливостей учнів та майстерності вчителя, стилю та умов праці.  

Необхідно показати ефективність словесних методів роботи: бесіда, 

інформування, дослідження, розповідь, робота з першоджерелами, запис та і 

вивчення фольклору, складання літопису сім'ї, родового дерева; наочності - 

ілюстрації, демонстрації, спостереження. 

Студентам доцільно проаналізувати принципи навчання:  науковості,  



систематичності,  послідовності, доступності,   наочності,   історизму   тощо,   

які   визначають   ефективність навчання.    Необхідність    нетрадиційних    

принципів:    народоналежності, етнічності, краєзнавчого. 

На прикладах тем програми «Я у світі» студенти характеризують 

методи навчання: наочні, практичні, репродуктивні,    проблемно-пошукові,    

логічні,    а    також   методи національного утвердження, відродження 

звичаїв та обрядів. У процесі роботи на семінарському занятті студенти 

розкривають особливості організації навчального процесу як сукупність 

прийомів навчання. Реалізація загально дидактичних принципів   в їх 

сукупності; формування в учнів умінь; організація навчального процесу. 

 

ІІ. Питання для обговорення 

1. Принципи навчання. Необхідність    нетрадиційних    принципів.    

2. Методи виховання громадянських якостей особистості:  

 методи формування свідомості і переконань (розповідь, 

пояснення, бесіда, діалог, переконання, приклад);  

 методи організації діяльності, стосунків, спілкування і 

формування позитивної громадянської поведінки (вправи, тренування, 

доручення, педагогічні вимоги, сюжетно-рольові ігри, виховні ситуації);  

 методи стимулювання волі та корекції діяльності, поведінки 

(заохочення, покарання, змагання).  

3. Активні методи та особливості їх використання в процесі вивчення 

курсу «Я у світі» у початковій школі: інтерактивні методи, рольова гра, 

моделювання, проекти, ігри, драматизації тощо. 

4.  Проект як метод навчання. Методика використання методу проектів у 

процесі вивчення курсу громадянської освіти.  

5. Вибір і оптимальне поєднання методів у процесі вивчення «Я у світі». 

6. Підготовка та впровадження інтерактивних технологій в курс «Я у 

світі». 

 

ІІІ. Практична робота 

1. Розробити конспект – фрагмент  проведення уроку з певної теми 

навчального предмета «Я у світі» з використанням найефективніших методів, 

прийомів, та засобів навчання. Обгрунтувати доцільність їх використання. 

2. Заповнити таблицю: Вивчення курсу «Я у світі» в 3 чи 4  класі. 

Тема  

Методи 

Види діяльності 

 



ІV. Самостійна робота 

1. Підготуйте і представте розповідь на одну з тем курсу «Я у світі». 

 

Семінарське заняття  

Тема 5. Форми організації вивчення предмету «Я у світі» в початковій 

школі 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Висвітлюючи проблему семінарського заняття на дану тему, студент 

зазначає, що форма організації навчання – спосіб організації навчальної 

діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком, 

зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що 

здійснюються у певному порядку і в певному режимі. Вбір форм організації 

навчання зумовлюється завданням освіти і виховання, особливостями змісту 

курсу «Я у світі» та його окремих розділів, конкретним змістом занять, 

рівнем підготовки і віковими можливостями учнів. 

 Осмислюючи проблему теми, студент зазначає, що урок «Я у світі», як 

основна дидактична форма навчання, поєднує індивідуальні та фронтальні шляхи 

пізнавальної діяльності з учнями приблизно однакового віку з приблизно однаковим 

інтелектуальним розвитком. Концепція середньої загальноосвітньої школи 

передбачає зосередженість на потребах розвитку і виховання учнів у 

залежності від проектування змісту і методичного забезпечення з 

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. Зміст освіти у 

школі оновлюється цілісно з урахуванням таких пріоритетів, що сприяють 

всебічному розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та 

диференціації навчання. 

 

ІІ. Питання для обговорення 

1. Поняття про форми організації навчання в початковій школі. 

2.  Урок - основна форма організації процесу вивчення предмету «Я у 

світі» у початковій школі.  

3. Типи уроків громадянської освіти та виховання у початковій школі. 

Вимоги щодо їх організації та проведення.  

4. Методика організації та проведення комбінованого уроку 

суспільствознавства у початковій школі.  

5. Методика організації та проведення нестандартних уроків з навчальної 

дисципліни «Я у світі» (уроки-екскурсії, уроки-подорожі, уроки-вікторини, 

уроки – КВК, інтерактивні уроки). 

 

ІІІ. Практична робота 



1. Розробіть план-конспект нестандартного уроку з навчальної дисципліни 

«Я у світі». 

 

ІV. Самостійна робота 

1. Розробіть план-конспект традиційного уроку з навчальної дисципліни 

«Я у світі». 

 

Практичне заняття  

Тема 6. Позаурочна навчально-виховна робота вчителя в контексті 

викладання курсу «Я у світі» 

І. Питання для обговорення 

1. Організація, зміст та принципи позаурочної роботи вчителя.  

2. Основні напрямки позаурочної роботи в контексті вивчення курсу «Я у 

світі».  

3. Родинна проблематика в позаурочній роботі.  

4. Навчальні проекти як засіб формування дослідницько-пошукових навичок 

школярів.  

5. Форми і методи організації занять, впровадження позаурочної 

діяльності молодших школярів, побудованої на звичаях і традиціях народу.  

6. Методика проведення масових і групових форм роботи (ранків, ігор, 

мандрівок, вікторин).  

7. Залучення сім'ї, громадськості до навчально-виховного процесу.  

8. Організація українознавчих гуртків («Умілі руки», «Народні ігри», 

«Народна іграшка»).  

9. Методика проведення родинних свят, свят друзів, сімейних свят («Ой, 

роде наш красний, роде наш прекрасний», «Із бабусиної скрині» тощо).  

10. Упорядкування та збереження пам'ятників матеріальної та духовної 

культури українського народу. 

 

ІІ. Практична робота 

1. Складіть план роботи суспільствознавчого гуртка за зразком: 

Гурткова робота 

Назва гуртка. 

Девіз гуртка. 

Емблема. 

Планування роботи гуртка 

№ Вид та місце заняття Зміст заняття Дата проведення 

 

 



ІІІ. Самостійна робота 

Розробіть конспект-сценарій позаурочного заходу в контексті тем курсу «Я у 

світі». 

 

Практичне заняття  

Тема 7. Перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів з 

предмету «Я у світі» 

І. Питання для обговорення 

1. Перевірка та контроль навчальних досягнень учнів з навчальної 

дисципліни «Я у світі»: завдання та функції.  

2. Форми перевірки й контролю знань учнів з предмету «Я у світі».  

3. Методи контролю як способи перевірки й оцінювання навчальних 

досягнень учнів: (спостереження, усна, письмова та практична перевірка 

результатів навчання).  

4. Альтернативне оцінювання навчальних досягнень учнів у процесі 

вивчення суспільствознавства (тестування, експрес-опитування, розширене 

опитування, контрольна вправа, творче завдання, спостереження, 

самооцінка).  

5. Оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету «Я у світі». 

 

ІІ. Практична робота 

1. Розробити різноманітні види перевірка та контролю навчальних 

досягнень учнів з навчальної дисципліни «Я у світі». Складання контрольних 

завдань до тематичного оцінювання. 

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Підготовка студентів до модульної контрольної роботи. 

 

Змістовий модуль 2. Проблематика та організаційно-методичні 

основи реалізації змістових ліній предмета «Я у світі» 

 

Практичне заняття  

Тема 8. Екологічна освіта молодших школярів на уроках курсу «Я у 

світі» 

І. Питання для обговорення 

1. Зміст екологічної освіти молодших школярів. 

2. Формування екологічної культури молодших школярів. 

3. Формування моральних та екологічних відносин у молодших школярів. 

4. Дослідницькі домашні завдання екологічного змісту. 

 



ІІ. Практична робота 

1. Складіть екологічну казку з  науковою основою. 

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Розробіть та представте соціально-екологічну акцію на одну з тем 

курсу «Я у світі». 

 

Семінарське заняття  

Тема 9. Проблематика та методичні особливості змістової лінії «Я 

Людина» 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Аналізуючи розділ «Я Людина» студентам необхідно пам’ятати, що в 

учнів формується уявлення про умови росту й розвитку дитини; залежність 

наполегливості, старанності у досягненні цілей; володіють прийомами 

(планування робочого часу, тренування уваги, зосередженості, досягнення 

успіху, запам’ятовування); виявляють інтерес до своєї зовнішності; прагнуть 

до акуратності; до самовиховання; розпізнають вчинки; дають оцінку виявам 

характеру; наводять приклади залежності успіху людини від її поведінки. 

Під час вивчення змістової лінії студент здійснює: 

 Оволодіння методикою формування в учнів усвідомлення 

людини як біологічної і соціальної істоти, її відмінності від інших живих 

істот; усвідомлення неповторності і самоцінності кожної людини; бачення 

людського життя як найвищої цінності; неприпустимість заподіяння будь 

якої шкоди собі та іншим. 

 Оволодіння методикою виховання  в учнів уявлення про цінність 

моральних якостей; виявлення і оцінювання їх у життєвих ситуаціях; 

розуміння таких людських властивостей як чесність, правдивість, доброта, 

милосердя, працьовитість, наполегливість тощо і прагнення до вироблення 

цих властивостей у себе. 

 Формування уміння застосовувати здобуті знання для вироблення 

рис характеру, які забезпечують життєвий успіх (наполегливість, старанність, 

працелюбство, моральність). 

 

ІI. Питання для обговорення 

1. Усвідомлення неповторності і самоцінності людини як складно-

організованої моральної істоти.  

2. Побудова уроку, спрямованого на створення умов самореалізації 

дитини. Методичні особливості формування поняття про Людське «Я».  

3. Методика виховання розуміння учнями людських чеснот і прагнення 

до вироблення цих властивостей у себе. 

 

ІІI. Практична робота 



1. Складіть зразки життєвих ситуацій, що відображають реалізацію 

моральних законів і людських чеснот. 

 

ІV. Самостійна робота 

1. Дайте відповідь на запитання. 

1. В чому суть неповторності людини? 

2. Що таке етика і мораль? 

3. Як ви розумієте вроджені моральні закони? 

4.Дайте визначення та тлумачення таких людських чеснот: милосердя, 

доброта, чесність, справедливість.  

 

Семінарське заняття  

Тема 10.  Проблематика та методичні особливості змістової лінії «Я та 

інші» 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Готуючись до семінару, студентам важливо пам’ятати, що 

необхідність знання свого родоводу є безумовною. Таке знання виховує 

в учнів шанобливе ставлення і любов до своїх  

батьків та інших членів сім'ї,  бажання та необхідність надання їм 

посильної допомоги у веденні домашнього господарства, розуміння і 

виконання своїх обов'язків вдома, в школі та у суспільстві.  

 Надзвичайно важливими в курсі «Я у світі» є відомості  про 

особливості формування уявлення про взаємні обов'язки батьків і дітей, 

почуття відповідальності за свої вчинки, знання та виконання моральних 

вимог до товаришування і дружби, розуміння цінності таких рис, як 

скромність, вірність, поступливість, обов'язковість та виховання їх у себе. 

Під час вивчення змістової лінії студент здійснює вивчення таких 

питань: 

 Методика формування у молодших школярів навичок взаємодії 

людей у сім'ї, колективі, суспільстві на основі знань про моральні цінності 

української культури; навичок узгодження власних потреб, думок, традицій 

для безконфліктного проживання у спільноті; знання правил поводження в 

гостях і традицій гостинності, чемного і доброзичливого ставлення до 

знайомих та незнайомих людей; залучення дітей до участі в сімейних 

(родинних) святах, обрядах. 

 Методика особливості ознайомлення учнів із загальновизнаними 

правами людини та рівноправності, взаємними обов’язками батьків і дітей; 

формування почуття відповідальності за свої вчинки, знання та виконання 

моральних вимог суспільства, застосування їх у спілкуванні з іншими 

людьми; про основні правопорушення, поширені серед дітей, юридичну 

відповідальність за них.  

 Методика формування в учнів прагнення до випробування різних 

соціальних ролей, уміння взаємодіяти з іншими людьми. 

 



ІI. Питання для обговорення 

1. Формування у молодших школярів навиків взаємодії людей у сім'ї,  

колективі, суспільстві на основі знань про моральні цінності українського 

народу.  

2. Особливості формування у школярів навиків оволодіння етичними 

нормами і правилами.  

3. Аналіз сформованості загальнолюдських цінностей та ціннісних 

орієнтацій учнів 3-4 класів. Родовідне дослідження.  

 

ІІІ. Практична робота 

1. Змоделюйте приклади ігрових ситуацій для випробування учнями 

різних соціальних ролей. Наведіть приклади правил і норм етикету в різних 

життєвих ситуаціях. (парна чи групова робота). 

 

ІV. Самостійна робота 

1.Дайте відповідь на запитання. 

• Що ви розумієте під моральними цінностями? 

• Які навики взаємодії людей у сім'ї, колективі, суспільстві 

нормуються моральними цінностями? 

2. Родовідне дослідження. 

Скласти та зобразити родовідне дерево свого роду та провести народознавче 

дослідження за такими питаннями: 

1. Назвіть членів сім'ї і усіх родичів. 

2. Як називають їх у вас в сім'ї?  Хто кому ким доводиться? Як 

називається в народі такий зв'язок? 

3. Де нині мешкають ваші родичі? Звідки вони родом?  Який зв'язок ви з 

ними підтримуєте? 

4. Звідки родом ваші батьки? Що ви знаєте про населені пункти, де вони 

народилися? 

5. Де народилися і де нині живуть ваші бабусі і дідусі? Що вони знають 

про своїх батьків, найближчих родичів? 

6. В яку історичну глибину сягають коріння вашого родовідного дерева? 

До якого коліна ви можете дослідити свій родовід?  

7. Звідки бере початок ваш родовід? Що ви знаєте про ваших найдавніших 

предків? Де вони жили, чим займалися? Які сімейні легенди збереглися 

про них? 

8. Звідки походить ваше прізвище? Як називають по-вуличному ваших 

батьків, як називали предків, родичів? 

9. Як в сім'ї шанують пам'ять пращурів? Коли і з якої нагоди про них 

згадують батьки, родичі? Які моменти їхнього життя і з якого приводу 

вам наводять у приклад? 

10. Чи існують в домі сімейні реліквії? Що про них відомо? Як і де 

зберігаються речі, які належали предкам? 

 



Семінарське заняття 

Тема 11. Проблематика та методичні особливості змістової лінії 

  «Я українець» 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Працюючи над питаннями семінару не забуваємо, що  формування в 

учнів поетапного усвідомлення довкілля і себе в ньому відбувається через 

поняття сім'я, вулиця, школа, громадянин України тощо. Студентам важливо 

пам’ятати, що в учнів необхідно формувати розуміння залежності довкілля від 

діяльності людини, бережливого і шанобливого ставлення до будь-яких 

проявів життя, результатів праці, майна, приладів, предметів і речей, які є 

втіленням людської праці; дотримання раціональної організації праці учнів. 

У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про 

цілісність світу; природне і соціальне оточення, як середовище 

життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства, 

засвоюються емпіричні та узагальнені уявлення і поняття, які відображають 

основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і 

впорядковують соціальний та пізнавальний досвід. 

Вивчаючи розділ «Я українець» учні ознайомлюються з 

найпростішими правами й обов’язками; розширюють знання щодо основних 

символів держави (гімн, прапор, герб, мова); мають уявлення і виявляють в 

поведінці турботу про довкілля, культурну спадщину; наводять і оцінюють 

приклади позитивного й негативного ставлення до старших і молодших; 

аргументують значення дотримання правил співжиття в суспільстві; 

невідворотність відповідальності за скоєнні правопорушення; уміють 

розкривати соціальні взаємозв’язки між людьми в процесі виконання 

соціальних ролей. 

Під час вивчення змістової лінії студент здійснює вивчення таких 

питань: 

 Методичні особливості формування в учнів знання свого 

родоводу, шанобливе ставлення і любов до своїх батьків та інших членів 

сім'ї, надання їм посильної допомоги у веденні домашнього господарства, 

розуміння і виконання своїх обов'язків вдома, в школі та у суспільстві. 

 Методика вивчення державної символіки (прапор, герб, гімн), 

головних історичних подій, державного устрою, національних рис українців, 

відзначення державних і народних свят. 

 Методика вивчення з учнями Конституції України, основних 

прав та обов'язків громадянина; почуття гордості за свою Батьківщину, 

розуміння її рівноправності серед інших країн і народів світу; формування 

патріотичних почуттів. 

 Методичні особливості формування поваги до громадянських 

цінностей та приватного життя інших людей; активної взаємодії з ними у 

громадській сфері; знання прав споживача; виявлення інтересу до розв'язання 

проблем, які впливають на життя місцевих громад і країни в цілому; 

посильна участь у культуроохоронній діяльності краю. 



 Розуміння бережливого і шанобливого ставлення до результатів 

людської праці; позитивного ставлення до себе, до інших, до життєвих 

перспектив; дотримання правил поведінки та раціональної організації праці 

учнів. 

 

ІI. Питання для обговорення 

1. Методика формування в учнів поетапного усвідомлення довкілля. 

2. Процес набуття учнями суспільного досвіду засобами сюжетно-

рольових ігор.  

3. Методика формування навичок дружньої взаємодії учнів початкової 

школи на уроках «Я у світі».  

4. Методика роботи над усвідомленням державної символіки та 

державного устрою України. 

 

ІІI. Практична робота 

Вправа «Виставковий стенд» 

Мета: 

1. Повторити та закріпити вивчення змісту тренінгової сесії.  

2. Для презентації матеріалу в роботі з великими групами.  

Матеріали: 

Для виконання вправи потрібні кольорові маркери, папір, кольоровий 

папір, стікери, скотч.  

Хронометраж 

30–60 хв. 

Вид заняття, на якому можна застосувати 

Будь-який тематичний тренінґ, який передбачає напрацювання, 

узагальнення та презентацію  напрацьованого матеріалу. 

Цільова аудиторія 

Не має вікових обмежень – від молодшого шкільного до дорослого 

віку.  

Кількість учасників – бажано не менше 10-ти осіб.  

Хід роботи 

Велика група учасників об’єднується в малі  групи.  Групи отримують 

завдання створити «виставковий стенд» для висвітлення теми пройденої сесії 

тренінґу. Стенд має бути виконано в кольорах, наскільки це можливо, і 

подавати групову інтерпретацію отриманої інформації. 

Учасникам повідомляють, що найкраща група отримає приз для групи. 

Після того, як малі групи виконали завдання, вони подають завершену 

роботу шляхом усної та візуальної презентації. Кожна група може залишити 

одного представника біля свого стенда для промоції.  

Учасники отримують завдання оцінити стенди шляхом наклеювання 

двох стикерів на будь-якому плакаті, який кожен уподобав. Можна 

наклеювати два стикери на одному плакаті. 



 Стенд, який набирає найбільшу кількість балів (стикерів), стає 

переможцем. 

 Джерело: www.trainerbubble.com 

 

ІV. Самостійна робота 

1. Дайте відповідь на запитання. 

1. Що таке довкілля? Як ви розумієте поняття «соціальне довкілля», 

«природне довкілля»? 

2. Дайте визначення поняття «суспільство». 

3. В чому суть соціалізації дитини? 

4. Як ви розумієте поняття «символ», «державний символ», «прапор», 

«герб», «гімн»? 

2. Краєзнавче дослідження. Провести краєзнавче дослідження на тему 

«Рідний край» за такими питаннями: 

 

1. Коли було засноване село (місто)? 

2. Яку назву воно мало в минулому і зараз? 

3. Які легенди чи перекази пов’язані із назвою даної місцевості? 

4. Які природно-географічні особливості даної місцевості? 

5. Чи побутують топонімічні назви у даному населеному пункті? 

6. Чи збереглися геральдичні знаки (герби, печатки тощо)? 

7. Які визначні історичні події відбувались в даній місцевості? 

8. Чи збереглися пам’ятки поховань полеглих героїв за волю України 

(хрести, могили, каплички)? 

9. Чи знають у селі (місті) своїх героїв? Чи вшановують їх? 

10.  Які освітні заклади функціонували в минулому і які є зараз? 

11.  Який склад населення у даній місцевості: а)за національною 

приналежністю; б) за видом трудової діяльності; в) за релігійною 

приналежністю.  

12.  Які старі архітектурні споруди збереглися у населеному пункті? 

13.  Чи упорядковані цвинтарі? 

14.  Які церкви функціонують у даній місцевості? 

15.  Де проводить дозвілля молодь? 

 

Семінарське заняття 

Тема 12. Проблематика та методичні особливості змістової лінії  

«Я європеєць» 

І. Методичні рекомендації до виконання семінарського заняття. 

Досліджуючи змістові лінію «Я європеєць» у початковій школі при 

вивченні теми «Україна на карті світу» учні мають можливість сформувати 

своє уявлення про Україну як європейську та світову державу, дізнатись її 

географічне положення, ознайомитись з рельєфом, з якими країнами межує, 

її державні символи тощо, працюють з фізичною та контурною картами 

http://www.trainerbubble.com/


України.  

Під час вивчення змістової лінії студент здійснює вивчення таких 

питань: 

 Особливості методики вивчення елементів культурно-

історичного середовища, визначних історичних постатей та діячів культури; 

основних культурних пам'яток, закладів і діячів культури свого регіону; 

розуміння і цінування кращих зразків народної культури українців. 

 Особливості методики формування знань про національні ігри та 

іграшки, дитячий фольклор, українську оселю, знання назв предметів 

українського побуту, інтер'єру, оберегів, народного костюма, звичаїв і 

традицій, українського народу. 

 Методичні особливості ознайомлення учнів з різноманітністю 

народів у світі, їх культур і звичаїв. 

 Особливості формування знання прикладів винаходів людства, 

внесок українців у світову культуру, науку; усвідомлення необхідності 

толерантного ставлення до різних країн і народів. 

 

IІ. Питання для обговорення 

1. Методика формування поняття про українську державу в 

європейському та світовому контексті.  

2. Методичні особливості формування знання про різноманітність народів 

та їх культур у світі.  

3. Особливості розкриття теми «Земля - спільний дім для всіх людей». 

 

ІІI. Практична робота. 

Вправа «СЕЛО НА 100 ЖИТЕЛІВ» 

Мета: надання учасникам розуміння, що стереотипи досить сильно 

впливають на наше сприйняття навколишнього світу, що може 

відображатися на нашій поведінці. Зрозуміти, що світ є багатоманітним і 

меншини завжди потребують захисту. 

Потрібні матеріали: 

1. Роздатковий матеріал «Село на 100 жителів» – кожному учасникові. 

2. Плакат з характерними параметрами складу жителів села. 

3. Папір формату А1 – чотири аркуші. 

4. Паперовий скотч. 

5. Маркери. 

Тривалість: 40 хв. 

Джерело: посібник навчання молоді прав людини, 2008. Е. Джуліман, Л. 

Юрт, Харків. 2009 

Хід роботи 

1. Тренер каже, що зараз ми будемо робити одну вправу і для цього нам 

потрібно утворити чотири групи. Він довільним способом розподіляє 

учасників на чотири групи і просить їх сісти разом за різними столами – (2 

хв). 

2. Далі виголошує такий текст: «Уявімо, що вся планета Земля з її сімома 



мільярдами жителів ідентична одному селу на 100 жителів. Тобто, ці 100 

жителів села пропорційно відповідають семи мільярдам жителів Землі. Який 

буде склад жителів цього села відповідно до таких характерних параметрів?» 

Тренер вивішує наперед підготовлений плакат з характерними параметрами 

складу жителів села та пояснює їх.  

3. Далі тренер каже, що кожна група отримає плакат, маркер і протягом 10 хв 

має на плакаті написати склад жителів цього села відповідно до 

вищезгаданих характерних параметрів. Тренер запитує, чи є якість запитання. 

Якщо запитання є, то відповідає на них, якщо немає, то роздає плакати, 

маркери і ще раз нагадує про тривалість роботи. 

Учасники в чотирьох групах працюють 10 хв. Під час роботи в групах 

тренери ненав’язливо раз–двічі підходять до кожної з груп, щоб знати, як 

посувається робота – (11 хв). 

4. Представники кожної з груп по черзі протягом 4 хв презентують 

результати роботи, написані на їхніх плакатах. Тренер допомагає вішати 

плакати на стіну. Також тренер після кожної презентації запитує в інших 

груп, чи є якісь запитання та коментарі. Якщо вони є, то тренер контролює 

процес задавання запитань і надання відповідей – (16 хв). 

5.  Після презентації всіх чотирьох груп тренер зачитує правильний склад 

жителів села відповідно до згадуваних характерних параметрів. 

ВАЖЛИВО: 

Ці результати надано станом на 1990 р., але вони практично кардинально 

не змінилися й станом на 2012 р. 

Потім тренер роздає кожному учасникові роздатковий матеріал «Село на 

100 жителів» і просить з ним ознайомитися – (5 хв). 

6. Після цього тренер запитує: «Який висновок ми можемо зробити з цієї 

вправи?» Учасники висловлюються. Наприклад: Повага до інакшості — 

сутність демократії. 

ІV. Самостійна робота 

Запропонуйте авторську тему і мету уроку із змістової лінії «Я 

європеєць». Представте фрагмент уроку. 

 

Практичне заняття  

Тема 13. Інноваційні технології вивчення освітньої галузі 

«Суспільствознавства» 

І. Методичні рекомендації до виконання практичного заняття. 

Аналізуючи тему студентам необхідно розкрити шляхи використання 

інноваційних технологій у процесі викладання освітньої галузі 

«Суспільствознавства» у початковій школі. Зокрема, розглянуто можливості 

застосування технології розвивального навчання, ТРВЗ - технології 

формування дослідницької поведінки, технології інтерактивного навчання,  

та технології інтерактивного навчання. 

  

 



ІІ. Питання для обговорення 

1. Викладання курсу «Я у світі» за системою розвивального навчання. 

2. Формування дослідницької поведінки молодших школярів.  

3. Використання ТРВЗ - технології на уроках «Я у світі».  

4. Інтеграція знань при вивченні освітньої галузі. 

5. Використання інтерактивних технологій.  

 

ІIІ. Практична робота 

1. Складіть завдання з використання інноваційних технологій. 

 

ІV. Самостійна робота 

1. Складіть конспект інтегрованого уроку. 

 

 

Практичне заняття  

Тема 14. Технологія проектування  на уроках «Я у світі» в 

початкових класах 

І. Питання для обговорення 

1. Технологія проектування в історико - педагогічному контексті.  

2.  Методика організації творчого проектування в початковій школі. 

3. Застосування технології проектування на уроках курсу «Я у світі».  

4.  Проектування в системі «Intel: навчання для майбутнього». 

 

ІI. Практична робота 

1. Запропонуйте тему та представте міні-проекту. 

 

ІІІ. Самостійна робота 

1. Підготовка студентів до модульної контрольної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий  

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

50 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7+МК 

 

 Т8 

 

Т9 

 

Т10 

 

 

Т11 

 

Т12 Т13  Т14+МК 
 

2 2 2 3 3 2 2+8 2 3 3 3 3 2 2+8 

 

Т1, Т2... Т14 – теми змістових модулів, МК – модульна контрольна робота. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-89 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

26-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендована література 

 

Базова література 

 

1. Лінник О.О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»: Навч. 

посібник / О.О. Лінник. - К. : Слово, 2010. - 248 с. 

2. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях: 

Навч. посібник / Н.І. Луцан. - К.: Слово, 2012. - 184 с. 

3. Крамаренко А. М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»: 

Навч. посібник для студ. ВНЗ напряму підгот. 6.010102 «Початкова освіта» / 

А. М. Крамаренко; Бердянський держ. педагогічний ун-т. - Донецьк: Юго-

Восток, 2009.-347 с. 

4. Людина і світ: Підруч. / Гол. ред. проф. Л.В. Губерський. - К.: Знання, 

2001. - 350 с. 

5. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: 

Початкова школа, 2006. - 432 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Бібік Н.М. Я у світі. З клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закл./  

Н.М. Бібік. - X.: Основа, 2013. - 160 с. 

2. Гадецький М.В. Організація навчального процесу в сучасній школі: 

Навч.- метод. посібник для вчителів, керівників вищих навчальних закладів, 

слухачів ІПО / М.В. Гадецький, Т.М. Хлєбнікова. - Харків: Веста, Ранок, 

2003. - 136 с. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. /  

Н.М. Дичківська. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с. 

4. Іванішена С. Форми і методи інтерактивного навчання / С.Іванішена // 

Початкова школа. - 2006. - № 3. - С. 9-11. 

5. Куценко Н.Я. Я і Україна. Навколишній світ. 1 клас: посіб. [для вчителя 

почат. класів] / Н.Я. Куценко, Н.Я. Походжай. - Тернопіль: Богдан, 2004. - 

128 с. 

6. Лабащук О. Я і Україна. Я і суспільство. 4 клас: навч. посіб. [для вчителя 

почат. класів] / Лабащук О. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. - 72 с. 

7. Мамій С. Урок громадянської освіти / С. Мамій // Початкова школа. - 

2004. - № 11.-С. 14-19. 

8. Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. - К.: 

Шкільний світ, 2001. - 16 с. 

9. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // 



Освіта України. - № 94. - 2004. - 3 грудня. 

10. Педагогічний експрес: Метод. рек. по впровад. концепції громадянського 

виховання в навчально-виховний процес / Укл.: Р.П. Вдовиченко, А.І. 

Деркач, Л.М. Майборода та ін. - Миколаїв, 2000. - 86 с. 

11. Педагогічний словник / уклад. М.Д. Ярмаченко. - К.: Педагогічна думка, 

2001. - 516с. 

12. Пономаренко А. Виховання громадянськості у молодших класах /  

А. Пономаренко // Початкова школа. - 2001. - № 3. - С. 17-20. 

 

Інформаційні ресурси 

   

1. www.nbuv.gov.ua Національна бібліотека України ім. І.І. Вернадського 

2. mon.gov.ua Міністерство освіти і науки України 

3. www.uk.wikipedia.org Україномовна версія он-лайн енциклопедія 

«Вікіпедія» 

4. pinchukfund.org/ua/projects/ Фонд Віктора Пінчука – Проекти 

5. sfp.org.ua/proektiv.html Приклади волонтерських проектів 

6. terrango.wordpress.com 20 соціальних проектів – територія успіху 

7. http://kolosok.org.ua  Міжнародний інтерактивний учнівський природничий 

конкурс «КОЛОСОК» 

8. http://lib.pedpresa.ua Бібліотека Освітнього порталу «Педагогічна преса» 

9. http://pidruchniki.ws Навчальні матеріали онлайн 

10. http://pidruchnyk.com.ua Шкільні підручники онлайн 

11. http://www.subject.com.ua Всі предмети - Великий довідник школяра 

12. http://4book.org/uchebniki-ukraina  Школьные учебники (Підручники) для Украина 

13. https://drive.google.eom/file/d/OB8rPWOODz3yTZzdOZlRDUzNkdFU/view 

Суспільствознавство як предмет початкового навчання в школі в різні 

історичні епохи  

14. http://osvita.ua/school/lessons_summary/  Форум педагогічних ідей «Урок» 

15. http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html

 Навчльні програми для початкової школи 

16.  https://www.youtube.com/channel/UCeFZd8UVIhapGoVVcpN6HDQ 

     Електронні книги «РАНОК» 
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https://drive.google.eom/file/d/OB8rPWOODz3yTZzdOZlRDUzNkdFU/view
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