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Інформація про 

дисципліну 

Зміст навчальної дисципліни «Суспільствознавство і громадянська освіта з методикою навчання» розроблено таким 

чином, щоб надати здобувачам вищої освіти необхідні знання, обов’язкові для того, щоб педагогічно доцільно 

організовувати освітній процес у закладі початкової освіти.  

У процесі вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти отримують знання мету, завдання, зміст навчальної дисципліни; 

зв’язки методики з іншими навчальними дисциплінами; методику реалізації освітньої галузі в початковій школі; 

понятійний апарат навчальної дисципліни; процес мотивації учнів бути активними членами своєї спільноти, громади і 

процес активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з освітньої галузі; форми контролю і 

регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з освітньої галузі; шляхи підвищення якості 

навчально-пізнавального процесу освітньої галузі в світлі сучасних вимог. 

Вивчення курсу дає змогу студентам визначати актуальні проблеми даної методики; узагальнювати, систематизувати, 

інтегрувати знання різних навчальних дисциплін та використовувати їх у професійній діяльності; професійно формувати 

понятійний апарат освітньої галузі та вміло його використовувати; ефективно використовувати освітні технології, 

педагогічні методи та прийоми, засоби навчання в процесі формування суспільствознавчих понять і уявлень, виховання та 

розвитку школяра; наповнити оригінальним змістом змістові лінії освітньої галузі, виходячи з принципів системності, 
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наступності та розвитку; формувати в учнів соціальну та громадянську компетентності; прогнозувати ефективність 

педагогічного процесу, здійснювати контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з 

освітньої галузі; молодших школярів з освітньої галузі.; здатністю до організації навчальної діяльності у початковій школі 

у відповідності до вимог НУШ.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Суспільствознавство і громадянська освіта з методикою навчання» є нормативною дисципліною з 

спеціальності 013 Початкова освіта, яка викладається в V семестрі в обсязі 90 годин / 3 кредити (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Суспільствознавство з методикою навчання 

2. Громадянська освіта з методикою навчання 

3. Тематична основа курсу «Я досліджую світ» 

Навчальним планом передбачено в рамках курсу 64 години аудиторних занять (32 год. лекцій та 32 год. практичних) і 26 

годин самостійної роботи.  

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни «Суспільствознавство і громадянська освіта з методикою навчання» є 

викладання навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх вчителів початкових класів методики 

ознайомлення здобувачів освіти на першому рівні повної загальної середньої освіти з суспільством, формування 

професійної компетенції в громадянській та історичній  освітній галузі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дидактика та педагогічні технології в початковій школі» є: 

− формувати уявлення про методику викладання суспільствознавства як науку та її методологію; 

− навчатися свідомо і творчо підходити до визначення навчально-виховних завдань, добору змісту, форм, методів і засобів 

вивчення соціального оточення, формувати особистість молодшого школяра, виховувати патріота та  активного 

громадянина на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих, набуття 

досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів; 

− формувати професійні компетентності, зокрема інформаційну, інтелектуальну, психолого-педагогічну, науково-

методичну, мотиваційну, комунікативну, конструктивну, діагностичну, рефлексивну, креативну, проектну, організаційно-

управлінську, нормативно-правову; 

− закріпити теоретичні знання та практичні вміння з методики викладання суспільствознавства у поєднанні з сучасними 

педагогічними технологіями, на основі цього підготувати здобувачів закладу вищої освіти до активності у школі та в 

соціальному середовищі; 

− формувати професійну культуру майбутнього вчителя початкової школи; 

− розвивати загально-навчальні та професійні вміння. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Громадсько-активні школи в Україні: кроки до дій: Посібник зі створення та управління громадсько-активною 

школою. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». 2-е видання. К.:СПД-ФО Парашин К.С. 2008. с. 164. 

2. Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час 



вивчення різних шкільних предметів. Посібник для вчителя для реалізації наскрізної тематичної лінії «громадянська 

відповідальність» в оновлених шкільних програмах для 5–9-х класів / Рафальська М. , Боярчук О. , Герасим Н. та ін. 

Європейський центр ім. Вергеланда. Київ, 2017. 136 с. 

3. Громадянська освіта: методичний посібник для вчителя. Київ, 2008. Видавництво Етна-1. 194 с. 

4. Громадянська освіта: основи демократії. 11(12) клас. Навчальний посібник / Бакка Т.В., Ладиченко Т. В., 

Марголіна Л. В. та ін. Х. : Вид. група “Основа”, 2009.  207 с. 

5. Громадянська освіта: теорія та методика навчання. Посібник для студентів вищих навчальних закладів.  К.: ETNA-1, 

2008. 174 с. 

6. Зростаємо в демократії. Плани уроків для початкових класів з освіти для демократичного громадянства та прав людини 

(ОДГ/ОПЛ) / [В. В айдінгер, Р. Голлоб] / Під заг. ред. Р. Голлоб, П. Крапф та ін.; пер. з англ. та адапт. О. В. О вчарук; заг. 

ред. укр. версії Н. Г. Протасова. К: НАДУ, 2011, 154 с. 

7. Зростаємо у демократії: Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини / 

Р. Голлоб, В. Вайдінгер; ред. Р. Голлоб, П. Крапф, В. Вайдінгер. Пер. з англ. та адапт. О. В. Овчарук; заг. ред. укр. версії: 

Н. Г. Протасова. 3-тє вид. К.: Основа, 2016. Т. 2. 164 с. 

8. Концепція Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1018-2015-%D1%80 

9. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/ 

10. 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. 

11. Кроки до демократії: уроки громадянської освіти. Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. За ред. О.І.Пометун. К., АПН, 2001. 

12. Лінник О.О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»: Навч. посібник / О.О. Лінник. - К. : Слово, 2010. - 

248 с. 

13. Луцан Н.І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях: Навч. посібник / Н.І. Луцан. - К.: Слово, 2012. - 

184 с. 

14. Людина і світ: Підруч. / Гол. ред. проф. Л.В. Губерський. - К.: Знання, 2001. - 350 с. 

15. Медіаграмотність і критичне мислення в початковій школі: посібник для вчителя Бакка Т., Голощапова В., Дегтярьова 

Г., Євтушенко Р., Іванова І., Крамаровська С., Мелещенко Т, Шкребець О. Посібник для вчителя Академія української 

преси, Центр вільної преси, 2017 

16. Ми – громадяни України: навчальний посібник з громадянської освіти (для апробації). 9(10) клас /За ред. О.І.Пометун. 

К., 2001. 

17. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини для вчителів 

/ Р. Голлоб, П. Крапф, О. Олафсдоттір, В. Вайдінгер; ред. Р. Голлоб, П. Крапф, В. Вайдінгер: Пер. з англ. та адапт. Л.І. 

Паращенко. 3-тє вид.  К.: Основа, 2016. Т. 1. 164 с. 



18. Навчання демократії: збірник практичних занять з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини / 

Р. Голлоб, П. Крапф. Пер. з англ. та адапт. Н.Г. Протасової. К.: Основа, 2016. Т. 6. 100 с. 

19. Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки. 

URL:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/68/2016 

20. Хартії Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини. – К.: Основа, 2017. – 44 с. 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 32 години семінарських занять та 56 годин самостійної роботи. 

Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

 Знати  

 мету, завдання, зміст навчальної дисципліни; зв’язки методики з іншими навчальними дисциплінами;методику 
реалізації освітньої галузі в початковій школі; 

 понятійний апарат навчальної дисципліни; 

 процес мотивації учнів бути активними членами своєї спільноти, громади і процес активізації навчально-пізнавальної 
діяльності молодших школярів з освітньої галузі; 

 форми контролю і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів з освітньої галузі; 

 шляхи підвищення якості навчально-пізнавального процесу освітньої галузі в світлі сучасних вимог;  

 психолого-педагогічні методи дослідження і діагностики готовності молодших школярів до засвоєння нового 

матеріалу; 

Уміти 

 визначати мету та завдання навчальної дисципліни; 

 визначати актуальні проблеми даної методики; 

 узагальнювати, систематизувати, інтегрувати знання різних навчальних дисциплін та використовувати їх у професійній 

діяльності; 

 професійно формувати понятійний апарат освітньої галузі та вміло його використовувати; 

 ефективно використовувати освітні технології, педагогічні методи та прийоми, засоби навчання в процесі формування 
суспільствознавчих понять і уявлень, виховання та розвитку школяра; 

 наповнити оригінальним змістом змістові лінії освітньої галузі, виходячи з принципів системності, наступності та 

розвитку; 

 формувати в учнів соціальну та громадянську компетентності; 

 прогнозувати ефективність педагогічного процесу, здійснювати контроль і регулювання навчально-пізнавальної 
діяльності молодших школярів з освітньої галузі. 

Ключові слова Суспільство, суспільствознавство, громадянство, гомадянська освіта, громадянин, громадянське виховання. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для підвищення результативності навчально-професійної 



діяльності здобувачів вищої освіти 

Теми Представлені у схемі* 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру 

тестовий.  

Пререквізити Вивчення навчальної дисципліни ґрунтується на компетентностях, сформованих у межах навчальних дисциплін: «Вступ 

до спеціальності», «Історія України», «Дидактика і педагогічні технології в початковій школі». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентація, лекції, дискусія, практико-спрямовані завдання, методи активного навчання, педагогічні ситуації. 

Необхідне 

обладнання 

Під час викладання навчальної дисципліни використовуються загально вживані програми та операційні системи 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

• семінарські/самостійні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30 

• контрольні заміри (2 модульні контрольні роботи): 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що завдання самостійної роботи до  кожної теми, виконані здобувачами вищої 

освіти, будуть їх оригінальними міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, 

списування, втручання в роботу інших здобувачів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. У будь-якому випадку здобувачі вищої освіти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання запланованих видів навчальної роботи та двох модульних 

контрольних робіт. Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни 

перевіряється шляхом усного опитування, поточного програмованого контролю знань, оцінки умінь аналізувати 

проблемні ситуації та двох модульних контрольних робіт. Водночас обов’язково враховуються: присутність на заняттях та 

активність здобувача вищої освіти під час семінарського заняття; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 



поставленого завдання. Семестрова підсумкова оцінка визначається як сума балів з усіх запланованих видів навчальної 

роботи та екзамену. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 



Схема навчальної дисципліни* 
Дата  Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

Література. 

Ресурси в Internet 

Завдання, год Термін  

виконання 

03.09.20 Змістовий модуль 1. Суспільствознавство 

з методикою навчання 

 

Тема 1. Загальна характеристика освітньої 

галузі «Суспільствознавство»: зміст, мета, 

завдання, особливості, змістові лінії, 

державні вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів 

 

Практичне заняття.  

Тема 1. 

Загальна характеристика освітньої галузі 

«Суспільствознавство». Екологічна освіта 

молодших школярів  

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год.  

1. Міністерство освіти і 

науки України. URL: 

mon.gov.ua  

2. Суспільствознавство 

як предмет початкового 

навчання в школі в 

різні історичні епохи. 

URL: 

http://bahmat.at.ua/SUSP

ILSTVOZN/dovidk.mate

rial_1.pdf 

 

 1. Опрацювати данні 

документи:  

- Державний стандарт 

початкової освіти  

- Навчальні програми  

- Концепцію НУШ  

2. Скласти детальну 

структурно-логічну 

таблицю на тему: 

«Суспільствознавство у 

різні історичні епохи».  

3. Складіть коротку 

соціально-екологічну казку.  

4. Розробіть та представте 

соціально-екологічну 

акцію.  

(2 год.) 

1-й 

тиждень 

семестру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.09.20 Лекція.  

Тема 2. Особливості викладання освітньої 

галузі «Суспільствознавство» в початковій 

школі  

 

 

Практичне заняття.  

Тема 2. 
Особливості викладання освітньої галузі 

«Суспільствознавство» в початковій школі. 

Основні принципи та методи викладання 

курсу  

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Державний стандарт 

початкової освіти 

(Постанова КМУ від 21 

лютого 2018 р.). URL: 

https://www.kmu.gov.ua/

ua/npas/pro-

zatverdzhennya-

derzhavnogo-standartu-

pochatkovoyi-osviti  

2.  Концепція Нової 

української школи.  

URL:https://osvita.ua/do

c/files/news/520/52062/n

ew-school.pdf   

1. Проаналізуйте чинні 

підручники з даного курсу 

для початкової школи.  

Схема аналізу підручника:  

 Автор.  

 Палітурка.  

 Оформлення. 

Відповідність вікові 

учнів.  

 Зміст (реалізація 

розділів програми).  

 Умовні позначки.  

 Реалізація основних 

принципів.  

2-й 

тиждень 

http://bahmat.at.ua/SUSPILSTVOZN/dovidk.material_1.pdf
http://bahmat.at.ua/SUSPILSTVOZN/dovidk.material_1.pdf
http://bahmat.at.ua/SUSPILSTVOZN/dovidk.material_1.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf
https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf


3. Навчальні плани 

загальноосвітніх шкіл. 

URL: 

https://mon.gov.ua/ua/os

vita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-plani 

4. Типові освітні 

програми для 1-2 і 3-4 

класів НУШ. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/os

vita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-

programi/navchalni-

programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli 

 

 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;  

- і т.д. (ваш варіант).  

3. Складіть календарний 

план вивчення тем на І чи ІІ 

семестр (клас оберіть 

самостійно). 

Використовуйте навчальні 

програми та чинні 

підручники.  

(2 год.) 

10.09.20 Лекція. Тема 3.  

Форми організації вивчення громадської та 

історичної освітньої 

галузі в початковій школі  

 

 

Семінарське заняття. Тема 3. 
Форми організації вивчення предмету «Я у 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

1. Міністерство освіти і 

науки України. URL:  

mon.gov 

2. Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

 1. Опрацювати методичні 

рекомендації МОН. 

2. Підготувати тему 

обговорення «Інтегрований 

урок в початковій школі» 

3. Розробити інтегрований 

урок. Підготуватись до 

презентації фрагменту. 

3- й 

тиждень 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-plani


світі» в початковій школі. 2 год. вчителів. URL: 

http://www.living-

democracy.com.ua/textb

ooks/ 

(2 год.) 

24.09.20 Лекція.  

Тема 4. Перевірка та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предмету «Я у 

світі» 

 

 

 

Практичне заняття. Тема 4. 
Позаурочна навчально-виховна робота 

вчителя в контексті викладання курсу «Я у 

світі» 

 Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

вчителів. URL: 

http://www.living-

democracy.com.ua/textb

ooks/ 

2. Орієнтовні вимоги до 

контролю та 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

початкової школи. 

URL: 

https://mon.gov.ua/ua/os

vita/zagalna-serednya-

osvita/pochatkova-

shkola/innovaciyi/oriyent

ovni-vimogi-do-

kontrolyu-ta-

ocinyuvannya-

navchalnih-dosyagnen-

uchniv-pochatkovoyi-

shkoli 

1. Скласти план роботи 

гуртка для формування 

громадських та соціальних 

компетентностей молодших 

школярів за орієнтованим 

зразком: 

– Назва гуртка. 

– Мета. 

– Девіз гуртка. 

– Емблема. 

Планування роботи гуртка 

№ 

Вид та місце заняття 

Зміст заняття 

Період проведення 

2. Розробити орієнтований 

конспект заходу для 

формування громадських та 

соціальних 

компетентностей молодших 

школярів. 

 (2 год.) 

4-й 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.10.20 Лекція. Тема 5.  

Проблематика та методичні особливості 

змістових ліній «Я Людина», «Я та інші» 

 

 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

1. Складіть короткі зразки 

життєвих ситуацій для 

учнів молодшого шкільного 

віку, що відображають 

реалізацію моральних 

5-й 

тиждень 

 

 

 

http://www.living-democracy.com.ua/textbooks/
http://www.living-democracy.com.ua/textbooks/
http://www.living-democracy.com.ua/textbooks/


Практичне заняття. Тема 5. 
Проблематика та методичні особливості 

змістової лінії «Я Людина», «Я та інші» 

Практичне 

заняття  

2 год. 

вчителів. URL: 

http://www.living-

democracy.com.ua/textb

ooks/ 

законів і людських чеснот. 

2. Складіть та представите 

гру для розкриття змістової 

лінії «Я Людина». 

3. Дайте визначення понять. 

Розкрийте актуальність 

розуміння понять учнями 

молодшого шкільного віку: 

 Уряд і політика 

 Медіа 

 Конфлікт 

 Різноманітність і 

плюралізм 

 Ідентичність 

 (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.10.20 Лекція. Тема 6.  
Проблематика та методичні особливості 

змістових ліній «Я 

українець»,  «Я європеєць». 

 

 

Практичне заняття. Тема 6. 
Проблематика та методичні особливості 

змістової лінії «Я українець», «Я 

європеєць». 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

вчителів. URL: 

http://www.living-

democracy.com.ua/textb

ooks/ 

1. Родовідне дослідження. 

Скласти та зобразити 

родовідне дерево свого 

роду та провести 

народознавче дослідження 

2. Краєзнавче дослідження. 

Провести краєзнавче 

дослідження на тему 

«Рідний край» 

3. Запропонуйте авторську 

тему та ідею уроку із 

змістової лінії «Я 

українець» чи «Я 

європеєць». Представите 

фрагмент . 

(2 год.) 

6-й 

тиждень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.20 Лекція. Тема 7. Інноваційні технології 

вивчення освітньої галузі 

«Суспільствознавство» 

Лекція-

презентація  

2 год.  

Проектування та 

проведення уроку в 

початкових класах 

Запропонуйте тему та 

представите міні-проект із 

змістової лінії «Я 

7-й 

тиждень 

 



Практичне заняття. Тема 7. 
Інноваційні технології вивчення освітньої 

галузі «Суспільствознавства» 

Контроль знань за змістовим модулем 1 

Практичне 

заняття  

2 год. 

URL: 

http://ukped.com/statti/te

orija-navchannja/6421-

neobkhidnist-ta-

osoblyvosti-domashnikh-

zavdan.html  

 

українець» чи «Я 

європеєць» 

 (2 год.) 

 

 

 

 

 

 

22.10.20 Змістовий модуль 2. Громадянська освіта 

з методикою навчання 

Тема 8. Мета, завдання, особливості 

викладання освітньої галузі «Громадянська 

освіта» в початковій школі. 

 

 

 

Практичне заняття 8.  

Круглий стіл: Розуміння демократії і прав 

людини 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

 

 

Контроль 

знань 2 год. 

1. Концепція «Нова 

українська школа». 

URL: 
http://mon.gov.ua/202016/1

2/05/konczepcziya.pdf 
2. Концепція розвитку 

громадянської освіти в 

Україні. URL: 

https://mon.gov.ua/.../201

8/.../1-kontseptsiya-

rozvitku-gromosviti-v-

ukraini-1701201/ 

3. Формування 

громадянської 

компетентності учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

відповідно до вимог 

нових державних 

освітніх стандартів / 

Уклад. Н.Степанова. 

Черкаси: Видавництво 

ОІППО Черкаської 

обласної ради, 2014. 

44 с. 

Підготуватись до круглого 

столу на тему: «Розуміння 

демократії і прав людини» 

(2 год.) 

8-й 

тиждень 

29.10.20 Лекція. Тема 9. 
Освіта для демократичного громадянства та 

Лекція-

презентація  

1. Концепція Нової 

української школи.  

 1. Поясніть різницю між 

поняттями «людська 

9-й 

тиждень 

http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6421-neobkhidnist-ta-osoblyvosti-domashnikh-zavdan.html
http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6421-neobkhidnist-ta-osoblyvosti-domashnikh-zavdan.html
http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6421-neobkhidnist-ta-osoblyvosti-domashnikh-zavdan.html
http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6421-neobkhidnist-ta-osoblyvosti-domashnikh-zavdan.html
http://ukped.com/statti/teorija-navchannja/6421-neobkhidnist-ta-osoblyvosti-domashnikh-zavdan.html
http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf
https://mon.gov.ua/.../2018/.../1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-1701201/
https://mon.gov.ua/.../2018/.../1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-1701201/
https://mon.gov.ua/.../2018/.../1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-1701201/
https://mon.gov.ua/.../2018/.../1-kontseptsiya-rozvitku-gromosviti-v-ukraini-1701201/


освіта з прав людини (ОДГ/ОПЛ) 

 

 

Практичне заняття 9. 

Інтерактивне кафе: НУШ – демократична 

школа 

2 год.  

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

URL:https://osvita.ua/do

c/files/news/520/52062/n

ew-school.pdf 

2. Освіта для 

демократичного 

громадянства та освіта 

з прав людини в 

Україні / За заг. ред. 

Н.Г.Протасова; 

Національна академія 

державного управління 

при Президентові 

України. К.: НАДУ, 

2011.  112 с. 

3. Проект «Розвиток 

громадянських 

компетентностей в 

Україні» (DOCCU)  

URL: www.doccu.in.ua 

4. Громадянська освіта 

та методика її 

навчання: Підручник 

для студентів 

педагогічних закладів 

вищої освіти / За 

загальною редакцією 

Т. В.Бакка, Т. В. 

Мелещенко. К. : УОВЦ 

«Оріон», 2019.  320 с. 

гідність» та «особиста 

гідність». 

2. Охарактеризуйте 

основоположні цінності, що 

лежать в основі прав 

людини. 

3. Розкрийте природу прав 

людини та схарактеризуйте 

покоління прав людини. 

4. Як в Україні 

дотримується принцип 

верховенства права? 

Аргументуйте свою думку. 

5. У чому особливості прав 

дитини? Які є механізми 

захисту прав дитини в 

Україні? 

6. Чому права дитини 

виділяють в окрему 

категорію? 

7. В яких міжнародних 

документах закріплені 

права дитини? 

8. Хто на міжнародному 

рівні захищає права 

дитини? 

9. Як захищаються права 

дитини в Україні? 

(2 год.) 

05.11.20 Лекція. Тема 10. Ключові сфери, поняття 

та принципи ОДГ/ОПЛ. 

підхід до навчання, заснований на правах 

людини 

 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

1. Освіта для 

демократичного 

громадянства : посіб. для 

підготов. вчителів з 

питань освіти для 

демократ. громадянства 

Пройти дистанційний курс: 

Освітні інструменти 

критичного мислення. URL: 

https://courses.prometheus.or

g.ua/courses/coursev1:Promet

15-й 

тиждень 

http://www.doccu.in.ua/
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about


 

Практичне заняття 10. Аналіз освітніх 

документів з громадянської освіти 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

та освіти з прав людини 

(вдосконалена версія – 

вересень 2007) / за ред. 

Е. Хаддлестона; заг. ред. 

укр. версії: 

Н.Г. Протасова.  К.: 

НАДУ, 2009.  92 с.   

2. Навчаємо демократії: 

Базові матеріали з освіти 

для демократичного 

громадянства та освіти з 

прав людини для 

вчителів / ред. Р.Голлоб, 

П. Крапф, 

В. Вайдінгер: Пер. з англ. 

та адапт. Л.І.Паращенко.  

3-тє вид.  К.: Основа, 

2016.  Т. 1. 164 с.  

heus+CTFT102+2018_T3/ab

out  

(2 год.) 

12.11.20 Лекція. Тема 11.  
Сутність і зміст громадянської 

компетентності, 

особливості їх формування у молодших 

школярів  

 

Практичне заняття. Тема 11. Форми 

навчальних занять освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта», їх види 

та методика проведення в початковій школі 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Нова українська 

школа: порадник для 

вчителя / за заг.ред. 

Н.М. Бібік. Розділ 2. 

Путівник по 

Державному стандарту 

початкової освіти. 

Київ: Літера ЛТД, 

2018. С.22-23. URL: 

https://mon.gov.ua/stora

ge/app/media/news/Нов

ини/2018/12/12/11/20-

11-2018rekviz.pdf  

2. Національна 

стратегія сприяння 

розвитку 

громадянського 

суспільства в Україні 

1. Що таке міжнародні 

стандарти прав людини? 

2. Що мається на увазі під 

Гарантіями прав і свобод 

людини? 

3. Хто в Україні є 

суб’єктами гарантій прав і 

свобод людини? 

4. Чому виникла 

необхідність в створенні 

механізмів захисту прав 

людини? 

5. Які існують механізми 

захисту прав людини? 

6. Чим міжнародні 

механізми захисту прав 

людини відрізняються від 

національних? 

11-й 

тиждень 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+CTFT102+2018_T3/about


на 2016 - 2020 роки. 

URL: 

http://zakon4.rada.gov.u

a/laws/show/68/2016 

3. Кухмай Н. 

Формування основ 

компетентності 

молодших школярів. 

Початкова школа.  

2016. №10. С. 46-28. 

7. Які вам відомі 

Європейські механізми 

захисту прав людини? 

8. Що входить до 

українського механізму 

захисту прав і свобод 

людини?  

(2 год.) 

19.11.20 Лекція. Тема 12. Громадянська освіта в 

інформаційно-комунікативні технології  

 

 

 

Практичне заняття. Тема 12. 

Громадянська освіта в інформаційно-

комунікативні технології 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Розвиваємо 

громадянські 

компетентності з 1 

класу / Під заг. ред. 

Бібік Н. М., Араджионі 

М. А. К.: ФОП 

«Парашин К. С.», 2018. 

880 с. 

2. Технології розвитку 

критичного мислення 

учнів / Кроуфорд А., 

Саул В., Метьюз С., 

Макінстер Д.; наук. 

ред., передм. О. І. 

Пометун. К.: Вид-во 

«Плеяди», 2008. 220 с. 

3. Громадянська освіта 

та методика її 

навчання: Підручник 

для студентів 

педагогічних закладів 

вищої освіти / За 

загальною редакцією 

Т.В. Бакка, 

  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/68/2016
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/68/2016


Т.В.Мелещенко. К.: 

УОВЦ «Оріон», 2019.  

320 с. 

26.11.20 Лекція. Тема 13. Медіаосвітні технології 

навчання як 

засоби формування громадянської та інших 

компетентностей молодших школярів  

 

 

Практичне заняття. Тема 13. 

Особливості використання медіаосвітніх 

технологій у процесі вивчення 

громадянської та 

історичної освітньої галузі 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Дмитренко К. А., 

Коновалова М. В., 

Семиволос О.П., 

Бекетова С.В. Звичайні 

форми роботи – новий 

підхід: розвиваємо 

ключові 

компетентності. Х.: 

Основа, 2019.  119 с. 

2. Пелагейченко М. Л. 

Урок твоєї мрії: 

плануємо, мотивуємо, 

проводимо. Харків: 

Основа, 2020. 112 с. 

3. Медіаграмотність і 

критичне мислення в 

початковій школі: 

посібник для вчителя 

Бакка Т., Голощапова 

В., Дегтярьова Г., 

Євтушенко Р., 

Іванова І., 

Крамаровська С., 

Мелещенко Т, 

Шкребець О. Посібник 

для вчителя Академія 

української преси, 

Центр вільної преси, 

2017. 

4.Технології розвитку 

критичного мислення 

 Чи погоджуєтеся ви з 

твердженням, що 

спілкування — це кисень 

для людської душі? 

Поясніть 

чому. 

2. Як можна визначити 

рівень культури 

спілкування людини? 

3. Розкрийте цінності 

невербального спілкування 

у суспільстві. 

4. Що таке активне 

слухання? Поясніть його 

роль у вербальному 

спілкуванні. 

5. У якому стилі 

спілкування краще 

засвоюється інформація – 

монолог, діалог, полілог? 

 (2 год.) 

  

13-й 

тиждень 



учнів / Кроуфорд А., 

Саул В., Метьюз С., 

Макінстер Д.; наук. 

ред., передм. О. І. 

Пометун. К.: Вид-во 

«Плеяди», 2008. 220с. 

03.12.20 Змістовий модуль 3. Тематична основа 

курсу «Я досліджую світ»  

Тема 14.  Особливості викладання 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

 

 

Практичне заняття. Тема 14. Особливості 

проведення навчальних занять. Виконання 

завдань 

дослідницького характеру. Оцінювання 

досягнень учнів на уроках «Я досліджую 

світ» 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Концепція Державної 

цільової соціальної 

програми “Молодь 

України” на 2016-2020 

роки. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua

/laws/show/1018-2015-

%D1%80 

2. Концепція 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді. URL: 

http://osvita.ua/legislatio

n/Ser_osv/47154/ 

3. Кроки до демократії: 

уроки громадянської 

освіти. Пометун О., 

Ремех Т., Ламах Е. За 

ред. О.І.Пометун. К., 

АПН, 2001. 

4. Ми – громадяни 

України: навчальний 

посібник з 

громадянської освіти 

(для апробації). 9(10) 

клас /За ред. 

О.І.Пометун. К.,2001. 

  



5. Навчаємо демократії: 

Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

вчителів / Р.Голлоб, П. 

Крапф, О. Олафсдоттір, 

В. Вайдінгер; ред. Р. 

Голлоб, П. Крапф, 

В.Вайдінгер. 3-тє вид. 

К.: Основа, 2016. Т. 1. 

164 с. 

6. Громадянська освіта: 

теорія і методика 

навчання. Навч. 

посібник для 

навчальних закладів.  

К.: ETNA-1, 2008. 

174 с. 

10.12.20 Лекція. Тема 15. Форми позанавчальних 

занять освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта», їх види та методика 

проведення в початковій школі  

 

 

Практичне заняття. Тема 15. 

Міжпредметна інтеграція, міжпредметні 

зв’язки вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта». 

Інтегровані уроки, їх ознаки. Підготовка 

вчителя до інтегрованого уроку. 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

 

Практичне 

заняття  

2 год. 

1. Концепція Державної 

цільової соціальної 

програми “Молодь 

України” на 2016-2020 

роки. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua

/laws/show/1018-2015-

%D1%80 

2. Концепція 

національно-

патріотичного 

виховання дітей та 

молоді. URL: 

http://osvita.ua/legislatio

1. Як співвідносяться 

поняття «демократія» та 

«самоврядування»? 

2. Визначте спільні і 

відмінні риси шкільної 

громади та родини. 

3. Чому учням важливо 

знати свої права, свободи та 

обов’язки? 

4. Чому школа співпрацює з 

місцевою громадою? 

5. Визначте особливості 

понять «шкільне 

самоврядування» та 

15-й 

тиждень 



n/Ser_osv/47154/ 

3. Кроки до демократії: 

уроки громадянської 

освіти. Пометун О., 

Ремех Т., Ламах Е. За 

ред. О.І.Пометун. К., 

АПН, 2001. 

4. Ми – громадяни 

України: навчальний 

посібник з 

громадянської освіти 

(для апробації). 9(10) 

клас /За ред. 

О.І.Пометун. К.,2001. 

5. Навчаємо демократії: 

Базові матеріали з 

освіти для 

демократичного 

громадянства та освіти 

з прав людини для 

вчителів / Р.Голлоб, П. 

Крапф, О. Олафсдоттір, 

В. Вайдінгер; ред. Р. 

Голлоб, П. Крапф, 

В.Вайдінгер. 3-тє вид. 

К.: Основа, 2016. Т. 1. 

164 с. 

6. Громадянська освіта: 

теорія і методика 

навчання. Навч. 

посібник для 

навчальних закладів.  

К.: ETNA-1, 2008. 

174 с. 

«учнівське 

самоврядування». 

6. Які досягнення мають 

органи учнівського 

самоврядування у нашій 

школі? 

7. Що необхідно змінити в 

діяльності органів 

самоврядування сучасної 

школи? 

8. Створіть схему «Які 

завдання мають стояти 

перед органами учнівського 

самоврядування 

нашої школи». 

9. Визначте принципи та 

цінності учнівського 

самоврядування. 

10. Схарактеризуйте моделі 

та напрямки учнівського 

самоврядування. 

 (2 год.) 



17.12.20 Лекція. Тема 16. Особливості оцінювання 

навчальних досягнень учнів під час 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта» в початковій школі  

 

Контроль знань за модулем 2 і 3 

Лекція-

презентація  

2 год.  

 

 

Контроль 

знань 2 год. 

1. Кроки до демократії: 

уроки громадянської 

освіти. Пометун О., 

Ремех Т., Ламах Е. За 

ред. О.І.Пометун.  К., 

АПН, 2001. 

2. Рівні можливості та 

громадянська освіта. 

Навч.-метод. посібник. 

Cambridge Education, 

лютий, 2008. 

3. Розвиваємо 

громадянські 

компетентності з 1 

класу / Під заг. ред. 

Бібік Н. М., Араджионі 

М. А. К.: ФОП 

«Парашин К. С.», 2018. 

880 с. 

  

 

 


