
Опис окремої одиниці освітньої програми  

 

Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» 

Тип дисципліни:  
нормативна. 

Семестр: 
п’ятий.  
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЕСТS – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 
32; самостійна робота – 42. 

Лектори: 
кандидат філософських наук, доцент Костюк Лариса Богданівна  
кандидат педагогічних наук, доцент Муляр Наталія Михайлівна  

Результати навчання: 
Студент повинен знати: 

 предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство»»; 

 державний стандарт початкової загальної освіти;  

 методику формування елементарних знань та навичок про людське життя як найвищу 
цінність;  

 методику формування життєвої, соціальної, громадянської, комунікативної компетентностей;  

 методику формування в учнів найбільш значущих для українського народу цінностей: 
патріотизм, соціальна справедливість, первинність духовного щодо матеріального, 
природолюбство, людинолюбство, працелюбство, взаємоповага;  

 методику виховання в дитини свого власного „Я”, віри у свої сили, талант, здібності;  

 методику виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної бережливо 
ставитися до природи, світу речей, самої себе, інших людей;  

 загальнодидактичні та специфічні методи, принципи та прийоми навчання і виховання для 
формування життєвих компетентностей молодших школярів на основі вироблення у них 
шляхом узагальнення і систематизації різних форм їхнього досвіду цілісного розуміння 
людини і світу і свідомого ставлення до природи, суспільства (культури), інших людей і 
самих себе. 

Студент повинен вміти: 
 готувати план-конспект уроків;  

 формувати уявлення про організм людини, як цілісну систему;  

 формувати уявлення молодших школярів про взаємодію у сім’ї, колективі, суспільстві через 
активне спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної 
діяльності;  

 формувати елементарні знання про моделі поведінки, які відповідають чинному 
законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і 
взаєморозуміння між людьми; 

 кваліфіковано організувати навчальний процес у межах викладання шкільної дисципліни «Я у 
світі».  

Спосіб навчання: 
аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та наступні дисципліни: 

 Історія України 

 Філософія  

 Психологія (вікова, педагогічна) 

 Історія української культури 

Зміст навчальної дисципліни:  
 Предмет, мета, завдання та зміст курсу. Проблематика та методичні особливості змістової лінії 
«Людина як особистість» Проблематика та методичні особливості змістової лінії «Людина серед 
людей». Проблематика та методика змістової лінії «Людина  в суспільстві». Проблематика та 
методичні особливості змістової лінії «Людина і світ». Основні принципи та методи викладання 
курсу «Я у світі» . Урок курсу «Я у світі» як форма організації навчання. Позаурочна виховна робота 
вчителя в контексті викладання курсу «Я у світі». 

Рекомендована література: 



1. Абетка чеснот української дитини . Практико-орієнтований збірник методичних матеріалів / [Авт.-упор. 

Л.В.Калуська]. – Тернопіль: «Мандрівець», 2007. – 136с. 

2. Андреєв Я. Метод проектів на уроках /Андреєв Я. // Відкритий урок. – 2010. – №12. – С. 24-25. 

3. Байбара Т. М.Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади / Т. М. Байбара // Початкова 

школа. – 2010. – № 8. – С. 7-10. 

4. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.. 1: Особистісно  орієнтований підхід: теоретико -технологічні 

засади / І.Д.Бех. – K.: «Либідь», 2003. – 280 с. 

5. Бібік Н. М. Авторська концепція підручників «Я у світі» для 3 і 4 класів. / Н. М. Бібік // Інститут педагогіки 

НАПН України [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://googledrive.com 

6. Бібік Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації [Текст] / Н. М. Бібік // Методичний коментар до  

навчальних програм для 1 – 4 класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

7. Державний стандарт початкової загальної освіти  / Затверджено Постановою Кабінету Міністр ів України 

від 20 квітня 2011 р. №462[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

Форма та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

 поточний контроль: обговорення тем на семінарських заняттях, виконання групових 
самостійних робіт та індивідуальних завдань. 

 підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі. 

 100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  
українська. 

Кафедра: 
культурології та мистецької освіти.  

https://googledrive.com/
http://zakon.rada.gov.ua/

