
1.ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

2,5 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта Нормативна 

 

 

Спеціальність  

5.01010201 Початкова 

освіта 

Кількість модулів –  2 
Кваліфікація: 

Вчитель початкових класів 

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90  

3-й 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

5 год 

аудиторних – 2 год 

самостійної роботи 

студента – 3 год 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: молодший 

спеціаліст 

 

Лекції  

18 год 

Практичні, семінарські 

18 год 

Лабораторні: - 

Самостійна робота: 

                54 год 

Вид підсумкового контролю: 

залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

У початковій школі передбачено курс «Я у світі», який базується на  

суспільствознавчих знаннях.  

Мета курсу «Методика навчання предмета «Я у світі» у вищій школі – 

підготувати майбутнього вчителя до організації навчального процесу 

відповідно до мети та завдань освітньої галузі «Суспільствознавство». 

Завдання курсу: сформувати у студентів методичні основи навчання  

курсу початкової школи «Я у світі», надати необхідні знання про особливості 

навчально-виховного процесу з суспільствознавства, про засоби, методи, 



прийоми, форми та сучасні педагогічні технології в суспільствознавчій освіті 

початкової школи. 

Програма навчальної дисципліни розрахована на 90 навчальних години, 

з яких 18 годин лекцій, 18 – практичних і 54 години відводяться на 

самостійну роботу студентів. 

Студенти повинні опанувати не тільки теоретичні знання, але й 

практичні навички, зокрема, це – організація, та проведення уроків і 

екскурсій на високому методичному рівні, вміння працювати з сучасними 

програмами, підручниками, різними засобами навчання, складати річні 

календарні плани, розробляти плани та конспекти уроків, добирати до теми 

уроку засоби навчання та наочний матеріал, проводити практичні роботи на 

уроках та в позаурочний час. 

Вимоги до знань та умінь: 

Студенти повинні знати: 

-    мету та завдання освітньої галузі «Суспільствознавство» відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти 2011р; 

-    програму та підручники курсу  «Я у світі» для початкових класів; 

-    сучасні методи, форми, прийоми організації навчального процесу 

відповідно до вимог програми «Я у світі»; 

-    основні  терміни і поняття, які формуються в початковій школі; 

-    сучасні педагогічні технології  навчання. 

Студенти повинні вміти: 

-    вибрати типологію уроку відповідно до змістових ліній освітньої галузі 

«Суспільствознавство» та курсу «Методика навчання предмета «Я у 

світі»; 

-    визначити методи та прийоми проведення уроків залежно від змістових 

ліній; 

-    володіти базовими знаннями, необхідними для формування знань з 

суспільствознавства, природознавства, народознавства та інших наук; 

-    формувати соціальну, комунікативну та громадянську компетенції,  

знання про навколишній світ і своє місце в ньому, знати найближчі 

сусідні країни, з якими Україна підтримує дружні відносини. 

 


