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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

6.010102  Початкова 

освіта. 

Загальна кількість 

годин – 180 годин  

Спеціальність  

(професійне 

спрямування): 

Початкова освіта. 

 

Рік підготовки: 

3 3 

Семестр 

5 6 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 1,7 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

12 12 

Практичні, семінарські 

18 18 

Самостійна робота 

60 60 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. 

– аудиторні заняття, 120 год. – самостійна робота (33 % / 67 %). 



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів природознавства 

та світознавства у початковій школі, сформувати знання та уміння, що 

необхідні для професійного розв'язання навчальних завдань, які виникають під 

час навчання молодших школярів природознавству та світознавству. 

 

Завдання курсу: 

- ознайомлення студентів із змістом початкового курсу 

природознавства, методами, формами і засобами навчання природознавства 

молодших школярів; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання до 

розв'язання практичних питань; 

- розкриття особливостей вивчення окремих питань методики; 

- ознайомлення студентів з типовими труднощами та помилками учнів 

та шляхами їх попередження. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
- Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання. 
- Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 
цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі 
початкової освіти. 

- Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів 

- Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 
використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
обґрунтованого висновку. 

- Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 
ситуаціям у галузі початкової освіти. 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння розділів методики 

викладання природознавства: організація навчально-виховного процесу із 

застосуванням наочності; методи навчання, форми навчання, організація 

природоохоронної діяльності та екологічного виховання. 

- Здатність добирати ефективні прийоми організації пізнавальної 

діяльності молодших школярів у рамках сучасних освітніх технологій 

щодо навчання природознавства та світознавства. 

- Здатність застосовувати вибрані засоби наочності у процесі навчання. 

- Здатність складати структурно-логічні схеми та конспекти уроків певного 

розділу методики викладання природознавства та світознавства. 

- Здатність обирати оптимальні методи навчання з метою ефективного 

досягнення дидактичних цілей у процесі засвоєння учнями знань та 

ціннісних орієнтирів природознавства та світознавства. 

- Здатність розробляти методику організації і проведення уроків всіх типів, 

розробляти їх детальні конспекти. 



- Здатність організовувати природоохоронну та творчу діяльність 

молодших школярів у межах природознавства та світознавства. 

- Розрізняти справжні духовні цінності людства від їх підробок та 

антиподій. 

- Здатність добирати ефективні прийоми організації пізнавальної 

діяльності молодших школярів в рамках сучасних освітніх технологій; 

- Здатність організовувати ціннісно-орієнтовану та творчу діяльність 

молодших школярів. 

- Використовувати педагогічні технології розвитку та сприяти 

становленню різних способів мислення. 

ІІ. Фахові:  
 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в 
Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації 
навчання; сучасні підходи до організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 
сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 
навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-
пошукові, та інші  методи навчання; використовувати навчальні 
технології 

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 
аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 
навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 
порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

- Володіти базовими загальними знаннями, а саме: знання про цілісну 

природничо-наукову картину світу, що охоплює систему знань, уявлень 

про закономірності природи та місце людини в ній 

- Здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

- Обізнаність та здатність обговорювати поточний стан природничих наук 

та методики природознавства 

- Здатність визначити та описати основні сучасні екологічні проблеми 

- Здатність організувати дослідницьку діяльність та спостереження 

- Володіти спеціальними знаннями з основ природознавства (ботаніка, 

зоологія, анатомія, географія, фізика, хімія, астрономія) 

- Визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях щодо 

суспільно-значущих цінностей 

- Обізнаність та здатність обговорювати поточний стан суспільних подій 

- Здатність толерантно виражати власну соціальну позицію та 

встановлювати гармонійні відносини між особистістю, природою і 

суспільством 

- Розробляти методику організації і проведення уроків з 

«Природознавства» та «Я у світі» всіх типів. 

 

 



2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Методика навчання освітньої галузі  

«Природознавство» як педагогічна наука  

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики викладання 

«Природознавства».  Завдання і зміст освітньої галузі «Природознавство» 

Тема 2. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники. 

Кредит 2.  Методи та форми організації навчального процесу 

з природознавства 
Тема 3. Методика формування і розвитку природничих понять  
Тема 4. Методи навчання природознавству 

Тема 5. Форми організації навчального процесу з природознавства 

Кредит 3. Засоби контролю та навчальних досягнень учнів з 

природознавства. Міжпредметні зв’язки у викладанні 

природознавства 
Тема 6. Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з природознавства 

Тема 7. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів   

Тема 8. Інтегрований підхід до навчання природознавства 

Тема 9. Екологічне виховання у процесі вивчення природознавства 

Кредит 4. Методологічні основи методики викладання 

світознавства 
Тема 10.  Методика навчання світознавства як педагогічна наука. Розвиток 

світознавства як науки. Зміст, мета, завдання світознавства в системі 

початкового навчання. 

Тема 11. Особливості викладання світознавства в початковій школі 

Кредит 5. Методи та форми організації навчального процесу з 

світознавства 
Тема 12. Методи і прийоми  вивчення предмету “Я у світі” у початковій школі 

Тема 13. Форми організації вивчення курсу світознавства («Я у світі») в 

початковій школі. Нестандартні уроки. 

Тема 14. Методика формування уявлень про суспільне довкілля дітей 

молодшого шкільного віку   

Тема 15. Перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів з предмету “Я у 

світі”.  

Кредит 6. Теоретико-методичні основи реалізації змістових 

ліній предмета «Я у світі» 
Тема 16. Характеристика змістових ліній   предмету «Я у світі» на засадах 

формування у молодших школярів предметних і ключових компетентностей. 

Тема 17. «Я – людина», «Я та інші» 

Тема 18. «Я – українець», «Я – європеєць» 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
усього у тому числі 

л П ср 

1 2 3 4 7 

Кредит 1. Методика навчання освітньої галузі  

«Природознавство» як педагогічна наука  

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання, 

методи дослідження методики 

викладання «Природознавства».  

Завдання і зміст освітньої галузі 

«Природознавство» 

12 2 4 6 

Тема 2. Матеріальна база навчання 

природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники. 

10 2 2 6 

Кредит 2.  Методи та форми організації навчального 

процесу з природознавства 
Тема 3. Методика формування і 

розвитку природничих понять  
10 2 2 6 

Тема 4. Методи навчання 

природознавству 

14 2 4 8 

Тема 5. Форми організації навчального 

процесу з природознавства 

16 2 4 10 

Кредит 3. Засоби контролю та навчальних досягнень 

учнів з природознавства. Міжпредметні зв’язки у викладанні 

природознавства 
Тема 6. Контроль і оцінювання знань і 

вмінь учнів з природознавства 

10 2 2 6 

Тема 7. Активізація пізнавальної 

діяльності молодших школярів   

6   6 

Тема 8. Інтегрований підхід до 

навчання природознавства 

6   6 

Тема 9. Екологічне виховання у процесі 

вивчення природознавства 

6   6 

Кредит 4. Методологічні основи методики викладання 

світознавства 
Тема 10.  Методика навчання 

світознавства як педагогічна наука. 

Розвиток світознавства як науки. Зміст, 

мета, завдання світознавства в системі 

початкового навчання. 

8 2 2 4 

Тема 11. Особливості викладання 

світознавства в початковій школі 

10 2 2 6 



Кредит 5. Методи та форми організації навчального 

процесу з світознавства 
Тема 12. Методи і прийоми  вивчення 

предмету “Я у світі” у початковій школі 

14  4 10 

Тема 13. Форми організації вивчення 

курсу світознавства («Я у світі») в 

початковій школі. Нестандартні уроки. 

16 2 4 10 

Тема 14. Методика формування уявлень 

про суспільне довкілля дітей молодшого 

шкільного віку   

14 2 2 10 

Тема 15. Перевірка та оцінювання 

навчальних досягнень учнів з предмету 

“Я у світі”.  

6   6 

Кредит 6. Теоретико-методичні основи реалізації 

змістових ліній предмета «Я у світі» 
Тема 16. Характеристика змістових 

ліній   предмету «Я у світі» на засадах 

формування у молодших школярів 

предметних і ключових 

компетентностей. 

2   2 

Тема 17. «Я – людина», «Я та інші» 10 2 2 6 

Тема 18. «Я – українець», «Я – 

європеєць» 

10 2 2 6 

Усього годин: 180 24 36 120 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методика навчання освітньої галузі  

«Природознавство» як педагогічна наука  

1. Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики 

викладання «Природознавства».  Завдання і зміст 

освітньої галузі «Природознавство» 

4 

2. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби 

навчання природознавству. Наочні посібники. 

2 

Кредит 2.  Методи та форми організації навчального 

процесу з природознавства 
3. Методика формування і розвитку природничих понять  2 

4. Методи навчання природознавству 4 

5. Форми організації навчального процесу з 

природознавства 

4 

Кредит 3. Засоби контролю та навчальних досягнень 



учнів з природознавства. Міжпредметні зв’язки у викладанні 

природознавства 
6. Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з 

природознавства 

2 

Кредит 4. Методологічні основи методики викладання 

світознавства 
7. Методика навчання світознавства як педагогічна наука. 

Розвиток світознавства як науки. Зміст, мета, завдання 

світознавства в системі початкового навчання. 

2 

8. Особливості викладання світознавства в початковій школі 2 

Кредит 5. Методи та форми організації навчального процесу з 

світознавства 

9. Методи і прийоми  вивчення предмету “Я у світі” у 

початковій школі 

4 

10. Форми організації вивчення курсу світознавства («Я у 

світі») в початковій школі. Нестандартні уроки. 

4 

11. Методика формування уявлень про суспільне довкілля 

дітей молодшого шкільного віку   

2 

Кредит 6. Теоретико-методичні основи реалізації змістових 

ліній предмета «Я у світі» 

12.  «Я – людина», «Я та інші» 2 

13.  «Я – українець», «Я – європеєць» 2 

Разом: 36 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Методика навчання освітньої галузі  

«Природознавство» як педагогічна наука 

1. Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики 

викладання «Природознавства».  Завдання і зміст 

освітньої галузі «Природознавство» 

6 

2. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби 

навчання природознавству. Наочні посібники. 

6 

Кредит 2.  Методи та форми організації навчального 

процесу з природознавства 
3. Методика формування і розвитку природничих понять  6 

4. Методи навчання природознавству 8 

5. Форми організації навчального процесу з 

природознавства 

10 

Кредит 3. Засоби контролю та навчальних досягнень 

учнів з природознавства. Міжпредметні зв’язки у викладанні 



природознавства 
6. Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з 

природознавства 

6 

7. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів   6 

8. Інтегрований підхід до навчання природознавства 6 

9. Екологічне виховання у процесі вивчення 

природознавства 

6 

Кредит 4. Методологічні основи методики викладання 

світознавства 
10. Методика навчання світознавства як педагогічна наука. 

Розвиток світознавства як науки. Зміст, мета, завдання 

світознавства в системі початкового навчання. 

4 

11. Особливості викладання світознавства в початковій школі 6 

Кредит 5. Методи та форми організації навчального 

процесу з світознавства 
12. Методи і прийоми  вивчення предмету “Я у світі” у 

початковій школі 

10 

13. Форми організації вивчення курсу світознавства («Я у 

світі») в початковій школі. Нестандартні уроки. 

10 

14. Методика формування уявлень про суспільне довкілля 

дітей молодшого шкільного віку   

10 

15. Перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів з 

предмету “Я у світі”.  

6 

Кредит 6. Теоретико-методичні основи реалізації 

змістових ліній предмета «Я у світі» 
16.  Характеристика змістових ліній   предмету «Я у світі» на 

засадах формування у молодших школярів предметних і 

ключових компетентностей 

2 

17.  «Я – Людина», «Я та інші» 6 

18.  «Я – українець», «Я – європеєць» 6 

Разом: 120 

 

6. Методи навчання 
Лекція, практичні заняття, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, 

пояснення, проблемного викладу, проблемних ситуацій, ділова гра. 

7. Методи контролю 
Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; 

перевірка конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних 

завдань та самостійних робіт, рефератів, мультимедійні презентації. 

 

 

 



8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу-

вальні бали/ 

Сума 
 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

180 

Практичні 

заняття 

10 10 6 

 

6 

  

8 

 

4 6 

 

4 

 

6 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 20 20 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 60 60 60 180 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

Іспит 

 

Накопичу- 

вальні 

бали/ 

Сума  Кредит 4 Кредит 5 Кредит 6 

 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 

240 600 

Практичні 

заняття 

10 

  

10 

 

4 6 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

40 20 20 

 КР1 – 20 КР2 – 20 

Усього 60 60 60 240 600 

 

Карта самостійної роботи студента 348 групи 3 курсу (ДФН) 

напряму підготовки: 6.010102  Початкова освіта 

з дисципліни «Методика навчання природознавства і світознавства» 

Всього на вивчення дисципліни 6 кредитів (3 кр. – у І семестрі, 3 кр. – у ІІ сем.). 

Форма звітності – іспит 

Розрахунок балів 100*6 =600 балів – 240 балів (іспит) = 360 балів на аудиторну та 

самостійну роботу протягом року. 

1/3 – на аудиторну роботу = 120 балів. 

На самостійну роботу: 360 – 120 = 240 балів: 120 балів у І семестрі та 120 балів – у 

ІІ семестрі (40 балів за кредит). 



 
Кредит та тема  Академічний контроль 

(форма представлення)* 

Кількість 

балів 

(за видами 

роботи)** 

Кількість 

балів 

всього за 

кредит 

Термін 

виконання 

(тижні)*** 

Викладач 

(підпис) 

Кредит № 1 

Тема: «Методика 

навчання освітньої 

галузі  

«Природознавство» як 

педагогічна наука» 

Конспект першоджерела  10 

40 

11.09-16.09  

Конспект уроку з 

природознавства (з аналізом) та 

позакласного заходу  

15 18.09-23.09  

Розробка засобів наочності 

(«Методична скринька») 

5 25.09-30.09  

Реферат  10 02.10-07.10  

Кредит № 2 

Тема: «Методи та 

форми організації 

навчального процесу з 

природознавства» 

Конспект першоджерел 10 

40 

09.10-14.10  

Творче завдання  5 16.10-21.10  

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 

5 23.10-28.10  

Контрольна робота № 1 20 30.10-04.11  

Кредит № 3 

Тема: «Засоби 

контролю та 

навчальних досягнень 

учнів з 

природознавства. 

Міжпредметні зв’язки у 

викладанні 

природознавства» 

Конспект першоджерел 10 

40 

06.11-11.11  

Моделювання фрагментів 

уроків природознавства 

10 13.11-18.11  

Складання каталогу 

періодичних видань 

10 20.11-25.11  

Контрольна робота № 2 10 27.11-02.12  

Кредит № 4 

Тема: «Методологічні 

основи методики 

викладання 

світознавства» 

Тестування з теми 10 

40 

04.12-09.12  

Словник термінів з теми 5 11.12-16.12  

Конспект уроку з 

природознавства 

5 18.12-23.12  

Виготовлення засобів наочності 20 25.12-30.12  

Кредит № 5 

Тема: «Методи та 

форми організації 

навчального процесу з 

світознавства» 

Конспект першоджерел 10 

40 

ІІ семестр 

 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 

10  

Контрольна робота № 3 20  

Кредит № 6 

Тема: «Теоретико-

методичні основи 

реалізації змістових 

ліній предмета «Я у 

світі»» 

Мультимедійні презентації 5 

40 

 

Конспект першоджерел 5  

Моделювання фрагментів 

уроків суспільствознавства  

(«Я у світі») 

10  

Контрольна робота № 4 20  

Всього балів за самостійну роботу 240 балів 240   

Карту отримав         (ПІБ студента) 
       (підпис)     (дата ) 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 



 

9. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник. 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Арцишевський Р. А. Світ і людина / Р. А. Арцишевський. - К. : Артек,  

1996. – 440 с. 

2. Арцишевський Р., Балашова С., Дурманенко Є., Киричук І. “Я і Україна” 

(Інтегрований курс) / Р. Арцишевський та ін. // Початкова школа. – 2003. 

–   № 1. – С. 6-7. 

3. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

4. Бібік  Н. М.  Я у світі. 3 клас : підруч. для загальнооосвітніх навч. закл. / 

Н. М. Бібік. – Х .: Вид.група «Основа», 2013. – 160 с. 

5. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

6. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010.–394 с. 

7. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

8. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

9. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

10. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

11. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

13. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 



14. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

Допоміжна 
1. Біда О. А. Я. Герд – засновник методики викладання курсу 

природознавства // Початкова школа. – 2001. - № 3. – С. 59 - 60. 

2. Біда О. Формування природничих уявлень і понять у шестилітніх 

першокласників // Початкова школа. – 2001. - № 11. – С. 51 - 52. 

3.  Боголюбов А.С. Метеорологические наблюдения // Биология в школе. – 

2000. - № 1, 2. 

4. Богуш А. Методика ознайомлення дітей  із довкіллям у А. М. Богуш, Н. 

В. Гаврик. – К.: Слово, 2008. – 408 с. 

5. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах і 

віруваннях / Г.Булашев . - К., 1993. 

6. Валютіна К. Життя людини найвища цінність// Поч. шк. 2004. - № 8. - С. 

10 – 11. 

7.  Варакута О.М. Етапи формування природничих понять // Початкова 

школа. – 1999. - № 5. – С. 20 – 23  

8. Варакута О.М. Система пізнавальних завдань для формування 

природничих понять // Початкова школа. – 2002. - № 1. – С. 32 - 35. 

9. Герд В.А. Экскурсионное дело. Сборник статей по вопросам методики 

экскурсий / Под ред. С.В. Герд. – М. – Л.: Госиздат, 1928. – 120 с. 

10. Герд С.В. Мой живой уголок. – Л.: Детгиз, 1961. – 173 с. 

11. Герд С.В. Террариум в школе. Наши земноводные и пресмыкающиеся. 

Пособие для учит. ср. школ. – Л.: Учпедгиз, 1956. – 135 с.  

12. Глива Л.К. Урок з інтегрованого курсу “Людина і світ” / Л. К. Глива // 

Початкова школа. – 1995. - № 2. – С. 16-17. 

13.  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 

1997. – 376 с. 

14. Зуев Д.Д. Школьный учебник. – М.: Педагогика, 1983. – 240 с. 

15. Малкова К.А. Экскурсия в уголок живой природы // Биология в школе. – 

1999. - № 1. – С. 63 

16.  Назаренко Л. Догляд за рослинами живого куточка // Біологія і хімія в 

школі. – 1998. - № 2.  

17.  Назаренко Л. Догляд за рослинами живого куточка // Біологія і хімія в 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

навчання природознавства і світознавства» складена Січко І. О. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010102 

Початкова освіта.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: опанування майбутніми 

вчителями початкових класів різноманітними методами, формами, засобами та 

прийомами подання навчального матеріалу при вивченні молодшими 

школярами окремих питань природознавства і світознавства. 

Міждисциплінарні зв’язки: Даний курс пов'язаний з блоком 

природничих дисциплін: ботанікою, зоологією, біологією, анатомією, 

географією, у середній і старшій школі;  педагогікою, психологією; історією, 

соціологією, етикою, філософією. 

Програма навчальної дисципліни складається з такого змістового модуля 

(модулів):  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу: підготувати студентів до навчання учнів природознавства 

та світознавства у початковій школі, сформувати знання та уміння, що 

необхідні для професійного розв'язання навчальних завдань, які виникають під 

час навчання молодших школярів природознавству та світознавству. 

Завдання курсу: 

- ознайомлення студентів із змістом початкового курсу 

природознавства, методами, формами і засобами навчання природознавства 

молодших школярів; 

- формування у студентів уміння застосовувати теоретичні знання до 

розв'язання практичних питань; 

- розкриття особливостей вивчення окремих питань методики; 

- ознайомлення студентів з типовими труднощами та помилками учнів 

та шляхами їх попередження. 

 



1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
- Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові науково-

педагогічні теорії, використовуючи здобуті знання. 
- Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при 
цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у галузі 
початкової освіти. 

- Здатність до наукового аналізу та синтезу на основі логічних аргументів 
та перевірених фактів 

- Здатність формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 
використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення 
обґрунтованого висновку. 

- Здатність вирішувати педагогічні задачі та запобігати конфліктним 
ситуаціям у галузі початкової освіти. 

- Здатність продемонструвати знання та розуміння розділів методики 

викладання природознавства: організація навчально-виховного процесу із 

застосуванням наочності; методи навчання, форми навчання, організація 

природоохоронної діяльності та екологічного виховання. 

- Здатність добирати ефективні прийоми організації пізнавальної 

діяльності молодших школярів у рамках сучасних освітніх технологій 

щодо навчання природознавства та світознавства. 

- Здатність застосовувати вибрані засоби наочності у процесі навчання. 

- Здатність складати структурно-логічні схеми та конспекти уроків певного 

розділу методики викладання природознавства та світознавства. 

- Здатність обирати оптимальні методи навчання з метою ефективного 

досягнення дидактичних цілей у процесі засвоєння учнями знань та 

ціннісних орієнтирів природознавства та світознавства. 

- Здатність розробляти методику організації і проведення уроків всіх типів, 

розробляти їх детальні конспекти. 

- Здатність організовувати природоохоронну та творчу діяльність 

молодших школярів у межах природознавства та світознавства. 

- Розрізняти справжні духовні цінності людства від їх підробок та 

антиподій. 

- Здатність добирати ефективні прийоми організації пізнавальної 

діяльності молодших школярів в рамках сучасних освітніх технологій; 

- Здатність організовувати ціннісно-орієнтовану та творчу діяльність 

молодших школярів. 

- Використовувати педагогічні технології розвитку та сприяти 

становленню різних способів мислення. 

ІІ. Фахові:  
 Здатність до аналізу та сучасних освітніх технологій: сутність, завдання, 

класифікація, практична значущість; історію педагогічних інновацій в 



Україні; різні підходи до класифікації методів і форм організації 
навчання; сучасні підходи до організації різних видів занять 

- Здатність здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися 
сучасними методами навчання; ставити навчальні цілі та вибирати методи 
навчання; використовувати інформаційно-презентативні, самостійно-
пошукові, та інші  методи навчання; використовувати навчальні 
технології 

- Здатність переносити знання у власний педагогічний досвід; критично 
аналізувати різні педагогічні теорії навчання та виховання 

- Здатність застосовувати базові знання з педагогіки та психології у 
навчально-виховній діяльності; нових педагогічних технологій та робити 
порівняльний аналіз традиційної і альтернативної систем навчання 

- Володіти базовими загальними знаннями, а саме: знання про цілісну 

природничо-наукову картину світу, що охоплює систему знань, уявлень 

про закономірності природи та місце людини в ній 

- Здатність визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях 

щодо розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи 

- Обізнаність та здатність обговорювати поточний стан природничих наук 

та методики природознавства 

- Здатність визначити та описати основні сучасні екологічні проблеми 

- Здатність організувати дослідницьку діяльність та спостереження 

- Володіти спеціальними знаннями з основ природознавства (ботаніка, 

зоологія, анатомія, географія, фізика, хімія, астрономія) 

- Визначати педагогічні цілі в реальних педагогічних ситуаціях щодо 

суспільно-значущих цінностей 

- Обізнаність та здатність обговорювати поточний стан суспільних подій 

- Здатність толерантно виражати власну соціальну позицію та 

встановлювати гармонійні відносини між особистістю, природою і 

суспільством 

- Розробляти методику організації і проведення уроків з 

«Природознавства» та «Я у світі» всіх типів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1. Методика навчання освітньої галузі  

«Природознавство» як педагогічна наука 
Тема 1. Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики 

освітньої галузі «Природознавство». Завдання і зміст 

освітньої галузі «Природознавство» 

Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство». Методологічні основи методики викладання 



природознавства, її зв’язок з іншими науками. Методи дослідження в галузі 

методика. Становлення і розвиток природознавства.  

Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

Особливості змістового забезпечення галузі «Природознавство». Принципи 

відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства. Завдання і зміст 

освітньої галузі «Природознавство». 

 

Тема 2. Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники 

Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з 

природознавства.  

Кабінет природознавства. Виготовлення наочних посібників та 

обладнання для уроків природознавства.  

Наочні засоби навчання природознавству.  

Куточок живої природи та використання його об’єктів у навчальному 

процесі.  

Краєзнавчий куточок.  Навчально-дослідна ділянка. Географічний 

майданчик, його влаштування та обладнання.  

Поєднання і комплексне використання наочних засобів навчання. 

Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні 

вимоги до засобів навчання.  

Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників.   

Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

 

Кредит 2.  Методи та форми організації навчального процесу 

з природознавства 
Тема 3. Методика формування і розвитку природничих понять  

Формування природничих уявлень. 

Характеристика природничих понять. Методика формування і розвитку 

природничих понять.  

Географічні, біологічні природничі поняття в початковій школі. 

 
Тема 4. Методи навчання природознавству 

Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових класах. 

Ведення спостережень за неживою та живою природою. Бесіда на уроках 

природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки запитань  при проведенні 

бесіди. Застосування різних  видів бесід  на уроках природознавства.   

Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до 

застосування розповіді на уроках природознавства. Використання наочних 

посібників у процесі застосування словесних методів навчання. 



Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки 

дослідів та практичних робіт. Досліди з ґрунтом у початковій школі на уроках 

природознавства. 

Методичні прийоми: порівняння, аналогія, виділення головного, 

групування навчального матеріалу, встановлення причинно-наслідкових 

зв’язків у природі.  

Вибір оптимальних методів і прийомів навчання. 

 

Тема 5. Форми організації навчального процесу 

Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: 

урок, позаурочна та позакласна робота. Урок – основна форма навчально-

виховної роботи.  

Основні типи уроків з природознавства. Предметний урок. Екскурсія. 

Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види домашнього 

завдання. Позакласна робота та її навчально-виховне значення. 

 

Кредит 3. Засоби контролю та навчальних досягнень учнів з 

природознавства. Міжпредметні зв’язки у викладанні 

природознавства 
Тема 6. Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з природознавства 

Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

Значення перевірки знань і вмінь учнів з  природознавства. Оцінка 

результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

 

Тема 7. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів   

Створення проблемно-пошукових ситуацій. Постановка пізнавальних 

завдань. Використання місцевого матеріалу. Використання надбань усної 

народної творчості. Використання цікавинок на уроках. Використання 

художньої та науково-популярної літератури на уроках природознавства. Ігрова 

діяльність на уроках природознавства. 

 

Тема 8. Інтегрований підхід до навчання природознавства 

Поняття інтеграції у процесі навчання освітньої галузі «Природознавство» 

у початковій школі. Міжпредметні зв'язки у процесі навчання природознавства 

у початковій школі.  

Використання матеріалу з валеології на уроках природознавства. 

Міжпредметні зв'язки природознавства з дисциплінами середньої школи. 

Виховне значення уроків природознавства. 

 

Тема 9. Екологічне виховання у процесі вивчення природознавства 

Екологічна культура як складова загальної культури особистості. 

Завдання екологічного виховання у початковій школі. Форми, методи, засоби 

екологічного виховання у початковій школі. 



 

Кредит 4. Методологічні основи методики викладання 

світознавства 
Тема 10.  Методика навчання світознавства як педагогічна наука. 

Розвиток суспільствознавства як науки. Зміст, мета, завдання 

світознавства в системі початкового навчання.  

Наукове обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни. 

Мета, завдання навчальної дисципліни, понятійний апарат. Зв'язок методики з 

іншими навчальними дисциплінами. 

 

Тема 11. Особливості викладання світознавства в початковій школі.  

Світознавство як комплекс наук. Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

 

Кредит 5. Методи та форми організації навчального процесу з 
світознавства 

Тема 12. Методи і прийоми  вивчення предмету “Я у світі” у 

початковій школі 

Дидактична суть та структура методів навчання. Класифікація методів 

навчання з урахуванням їх внутрішньої та зовнішньої сторін і логіки 

пізнавальної діяльності учнів. Методи навчання за джерелом здобуття 

інформації: словесні, наочні, практичні. Методи виховання громадянських 

якостей особистості: методи формування свідомості і переконань (розповідь, 

пояснення, бесіда, діалог, приклад) тощо. 

 

Тема 13. Форми організації вивчення курсу світознавства «Я у світі» в 

початковій школі. Нестандартні уроки. 

Поняття про форми організації навчання в початковій школі. Типи уроків 

громадянської освіти і виховання у початковій школі, вимоги щодо їх 

організації та проведення. 

 

Тема 14. Методика формування уявлень про суспільне довкілля дітей 

молодшого шкільного віку   

Види уявлень та понять в курсі «Я у світі». Умови формування уявлень на 

уроці. Шляхи розвитку понять. Методика формування вмінь у курсі «Я у світі». 

 

Тема 15. Перевірка та оцінювання знань, умінь і навичок учнів з 

предмета “Я у світі”.  

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

контролю як способи перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів: 

спостереження, усна, письмова та практична перевірка результатів навчання. 

Альтернативне оцінювання (тестування, експрес-опитування, перехресне 

опитування, творче завдання, самооцінка). 

 



Кредит 6. Теоретико-методичні основи реалізації змістових 

ліній предмета «Я у світі» 
Тема 16. Характеристика змістових ліній   предмету «Я у світі» на засадах 

формування у молодших школярів предметних і ключових 

компетентностей. 

Побудова уроку, спрямованого на створення умов самореалізації дитини. 

Методичні особливості формування поняття про людське «Я».  

 

Тема 17. «Я – людина», «Я та інші» 

Формування у молодших школярів навиків взаємодії людей у сім’ї, 

колективі, суспільстві на основі знань про моральні цінності українського 

народу. 

 

Тема 18. «Я – українець», «Я – європеєць» 

Методика формування в учнів поетапного усвідомлення довкілля. 

Методика роботи над усвідомлення державної символіки та державного устрою 

України. Методика формування поняття проукраїнську державу в 

європейському та світовому контексті. Особливості розкриття теми «Земля – 

спільний дім для всіх людей». 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (VІ 

семестр) 

5. Засоби діагностики успішності навчання: Засоби діагностики якості 

вищої освіти визначають стандартизовані методики, які призначені для 

кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості 

знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей. 

Засоби діагностики якості вищої освіти використовуються для встановлення 

відповідності рівня якості вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти і 

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у галузі освіти і науки. 

  



Матеріал до лекційних занять 

 

Лекція 1 

Тема: Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики викладання 

«Природознавства».  Завдання і зміст освітньої галузі 

«Природознавство» 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із предметом, завданнями та 

методами дослідження освітньої галузі «Природознавство»; формувати 

здатність обирати оптимальні методи навчання з метою ефективного 

досягнення дидактичних цілей у процесі засвоєння учнями знань та 

ціннісних орієнтирів освітньої галузі «Природознавство», усвідомити 

значення, роль природознавства у професійному становленні 

майбутнього вчителя; виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, 

прагнення отримувати нові знання самостійно, сприяти формуванню 

наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 
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8. Луцан Н. І. «Людина і світ» в інноваційних педагогічних технологіях : 

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 



2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1.Предмет і завдання курсу «Методика викладання природознавства».  

2.Методологічні основи методики викладання природознавства, її зв’язок з 

іншими науками.  

3.Методи дослідження в галузі методика.  

4.Становлення і розвиток природознавства.(Сам. опрацювання) 

5. Міжпредметні зв'язки на уроках природознавства з дисциплінами 

початкової школи: 

1) Міжпредметні зв'язки на уроках природознавства, української мови та 

читання. 

2) Міжпредметні зв'язки на уроках природознавства та математики. 

3) Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках природознавства, 

трудового навчання  та образотворчого мистецтва. 

4) Використання матеріалу з валеології на уроках природознавства 

6. Міжпредметні зв'язки природознавства з дисциплінами середньої 

школи. 

6.Завдання і зміст освітньої галузі  «Природознавство». 

7.Особливості змістового забезпечення галузі «Природознавство».  

8.Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

9.Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства. 

(Сам. опрацювання) 

 

 

Лекція 2 

Тема: Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники. 

 

Мета: дидактична: розширити знання студентів про навчальне обладнання та 

наочні засоби навчання, що використовується у процесі вивчення курсу 

«Природознавство»; виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, 

прагнення отримувати нові знання самостійно, сприяти формуванню 

наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 



 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1.Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з 

природознавства.  

2.Кабінет природознавства. Виготовлення динамічних наочних посібників 

та обладнання для уроків природознавства. Краєзнавчий куточок. 

3.Куточок живої природи та використання його об’єктів у навчальному 

процесі.  

4.Навчально-дослідна ділянка. Географічний майданчик, його влаштування 

та обладнання. (Сам. опрацювання) 

5.Поєднання і комплексне використання наочних засобів навчання. 



6. Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні  

вимоги до засобів навчання. 

7. Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до  них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників.   

8. Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. (Сам. 

опрацювання) 

 

Лекція 3 

Тема: Методика формування і розвитку природничих понять 

 

Мета: дидактична: засвоїти особливості формування природничих понять в 

курсі «Природознавство» в початковій школі; виховна: виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання 

самостійно, сприяти формуванню наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 



2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Характеристика природознавчих понять.  

2. Методика формування і розвитку понять. 

 

Лекція 4 

Тема: Методи навчання природознавству 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів з методами навчання 

природознавству, їх класифікацією, обирати оптимальні методи 

навчання природознавству; виховна: виховувати зацікавленість 

дисципліною, прагнення отримувати нові знання самостійно, сприяти 

формуванню наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 



7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

 5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

2. Словесні методи навчання: 

1) Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки 

запитань при проведенні бесіди. Застосування різних  видів бесід  на 

уроках природознавства. 

2) Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до 

застосування розповіді на уроках природознавства. Використання 

наочних посібників у процесі застосування словесних методів навчання. 

3. Наочно-практичні методи навчання природознавству 

1) Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки 

дослідів. 

2) Практичні роботи на уроках природознавства. Методичні прийоми: 

порівняння, аналогія, виділення головного, групування навчального матеріалу, 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків у природі. 

4. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових 

класах. Ведення спостережень за неживою та живою природою.  

5. Вибір оптимальних методів і прийомів навчання  

 

Лекція 5 

Тема: Форми організації навчального процесу в курсі природознавства в 

початковій школі 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із формами навчання 

природознавства у початковій школі; виховна: виховувати 

зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові знання 

самостійно, сприяти формуванню наукового світогляду. 



 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства. 

Урок – основна форма навчально-виховної роботи. Вимоги до сучасного 

уроку природознавства. 

2. Основні типи уроків з природознавства. Комбінований урок. 

3. Урок  засвоєння нових знань. 

4. Предметний урок. 

5. Урок-екскурсія  

6.Узагальнюючий урок. 



7. Позаурочна робота. 

8. Позакласна робота. 

 

Лекція 6 

Тема: Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з природознавства 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із видами та формами контролю і 

оцінювання знань учнів початкової школи з природознавства; виховна: 

виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання самостійно, сприяти формуванню наукового світогляду. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 



4. Мотивація навчальної діяльності студента  

 

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення 

дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

2. Завдання і значення перевірки знань і вмінь учнів з основ природо-

знавства. 

3.Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

 

Лекція 7 

Тема: Методика навчання світознавства як педагогічна наука. Розвиток 

світознавства як науки. Зміст, мета, завдання світознавства в системі 

початкового навчання.. 

 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із предметом, завданнями та 

методами дослідження освітньої галузі «Суспільствознавство»; 

формувати здатність обирати оптимальні методи навчання з метою 

ефективного досягнення дидактичних цілей у процесі засвоєння учнями 

знань та ціннісних орієнтирів освітньої галузі «Суспільствознавство»; 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення 

отримувати нові знання самостійно, сприяти формуванню наукового 

світогляду. сприяти  розширенню  кругозору студентів, формувати 

професійно-педагогічну культуру    майбутніх вчителів початкової 

школи. 

 

Методи: інтерактивна бесіда; проблемний виклад матеріалу; використання 

мультимедійних засобів навчання. 

 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 



4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

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. 

 

Лекція 8 

Тема:  Особливості викладання світознавства в початковій школі. 

Мета:  дидактична: ознайомити з формами, методами, прийомами, 

інноваційними технологіями, формами контролю та регулювання 

навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів; особливостями 

методичних підходів до реалізації предмета «Я у світі»; ефективне 



планування та доцільне використання форм, методів, прийомів, 

інноваційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності учнів на 

уроках предмета «Я у світі»; виховна: розвивати творче мислення, 

уяву; сприяти  розширенню  кругозору студентів, формуванню 

наукового  світогляду; формувати професійно-педагогічну культуру    

майбутніх вчителів 

 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 



3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Форми організації навчально-виховного процесу з предмета «Я у світі». 

2. Характеристика методів та прийомів викладання предмета «Я у світі». 

3. Інноваційні технології вивчення освітньої галузі. 

4. Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності молодших 

школярів з предмета «Я у світі». 

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

 

 

Лекція 9 

Тема. Форми організації вивчення курсу світознавства («Я у світі») в 

початковій школі. Нестандартні уроки 

Мета:  дидактична: розглянути можливості нестандартних уроків у 

початковій школі в реалізації цілей навчання, вказати деякі методичні 

аспекти їх проведення, з’ясувати актуальність проведення 

нестандартних уроків в початковій школі; виховна: розширювати 

кругозір студентів;формувати любов до обраної професії; формувати 

професійно-педагогічну культуру майбутніх учителів. 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 



“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Поняття про форми організації навчання у курсі «Я у світі». Урок - 

основна форма організації процесу вивчення предмету. 

2. Класифікація форм організації навчання та основні їх види. 

3. Методика проведення комбінованого уроку з курсу «Я у світі».  

4. Організація екскурсій у курсі «Я у світі».  

5. Особливості проведення нетрадиційних уроків.   

6. Бінарні уроки 

7. Віршовані (римовані) уроки 

8. Інтегровані уроки 

9. Уроки-дискусії 

 

Лекція 10 

Тема :  Методика формування уявлень про суспільне довкілля дітей 

молодшого шкільного віку 



 

Мета: дидактична: ознайомити студентів із методикою формування ключових 

компетентностей в учнів (вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, 

здоров’язбережувальна, соціальна компетентності з ІКТ), які передбачають їх 

особистісно соціальний розвиток і формуються на міжпредметній основі; 

виховна: розвивати творче мислення, уяву; сприяти  розширенню  кругозору 

студентів; формування  наукового  світогляду; формувати професійно-

педагогічну культуру майбутніх   вчителів 

 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 



2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

1. Форми компетентності в емоційно-вольовій сфері особистості. 

2. Формування знань і уявлень про українське суспільство, рідний край, 

розкриття на доступному рівні  

3. Розкриття особливостей взаємодії людей у родині, в колективі, суспільстві, 

виховання в них позитивного особистісного ставлення до цінностей і символів 

Української держави. 

4. Виховання гуманної, соціально активної, відповідальної особистості. 

 

Лекція 11 

Тема. Характеристика змістових ліній «Я – людина», «Я та інші» предмету «Я 

у світі» на засадах формування у молодших школярів ключових і 

предметних компетентностей. 

 

Мета:  дидактична: 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; формування в учнів уміння 

застосовувати здобуті знання для вироблення рис характеру, які 

забезпечують життєвий успіх (наполегливість, старанність, 

працелюбство, моральність); 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; виховна: розширювати кругозір студентів;формувати любов до 

обраної професії; формувати професійно-педагогічну культуру 

майбутніх учителів. 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 



2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

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. 

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

колективі,суспільстві на основі знань про моральні цінності українського 

народу.  



5. Особливості формування у школярів навиків оволодіння етичними 

нормами і правилами.  

6. Аналіз сформованості загальнолюдських цінностей та ціннісних 

орієнтацій учнів 3-4 класів.Родовідне дослідження.  

 

Лекція 12 

Тема. Характеристика змістових ліній «Я – українець», «Я – європеєць» 

предмету «Я у світі» на засадах формування у молодших школярів 

ключових і предметних компетентностей. 

 

Мета:  дидактична:  ознайомлення з особливостями 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; ознайомлення з особливостями 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; 

вивчення методичних особливостей ознайомлення учнів з 

різноманітністю народів у світі, їх культур і звичаїв; вивчення 

особливостей формування знання прикладів винаходів людства, внесок 

українців у світову культуру, науку; усвідомлення необхідності 

толерантного ставлення до різних країн і народів; виховна: 

розширювати кругозір студентів;формувати любов до обраної професії; 

формувати професійно-педагогічну культуру майбутніх учителів. 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 



“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів спец. 

7.01010201 „Початкова освіта”] / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

6. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

8. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2001.-349с. 

9. Стребна О. В. Методологічні аспекти викладання навчального предмета 

«Я у світі» / О. В. Стребна // Педагогічний альманах. – 2012. – Випуск 16. 

–  С. 65-69. 

Структура лекційного заняття 

1. Організаційна частина заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня 

знань 

4. Мотивація навчальної діяльності студента  

5. Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність 

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. 

5. Методика формування поняття про українську державу в 

європейському та світовому контексті.  

6. Методичні особливості формування знання про різноманітність народів 

та їх культур у світі.  

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

 

 

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
  



Варіант 1 

1.Охарактеризуйте сучасні педагогічні та навчальні технології. 

2.Розкрийте методику формування народознавчих понять. 

3.На основі програми скласти тематичний план курсу галузі «Я у світі» 2 

клас. 

  

Варіант 2 

1.Опишіть змістові лінії освітньої галузі. 

2.Розкрийте методику формування суспільствознавчих понять. 

3.Розробіть фрагмент уроку з використанням ігрової навчальної технології 

в системі вивчення галузі «Я у світі» 4 клас. Тема на вибір. 

  

Варіант 3 

1.Назвіть сучасні форми організації навчального процесу відповідно до 

вимог програми «Я у світі». 

2.Дайте загальну характеристику моральному вихованню молодших 

школярів. 

3.Змоделюйте структуру уроку з використанням основних методів і 

прийомів навчання при вивченні курсу «Я у світі». 1 клас. 

  

Варіант 4 

1.Дайте визначення методам навчання та опишіть їх класифікацію, що 

використовуються при вивченні курсу «Я у світі». 

2.Опишіть основні аспекти розумового виховання учнів початкових класів. 

3.Змоделюйте структуру уроку на основі доцільності поєднання ігрової і 

навчальної діяльності (4 клас. Тема на вибір). 

  

Варіант 5 

1.Розкрийте інноваційну діяльність педагога в системі вивчення галузі «Я 

у світі». 

2.Опишіть критерії оцінювання дисципліни. 

3.Аналіз підручників для 3-го класу курсу «Я у світі». 

  

Варіант 6 

1.Охарактеризуйте методи і прийоми навчання учнів при вивченні курсу 

«Я у світі». 

2.Перевірка результатів знань та вмінь учнів. 

3.Аналіз підручників для 4-го класу курсу «Я у світі» 

  

Варіант 7 

1.Охарактеризуйте освітньою галузь «Я у світі». 

2.Розкрийте суть правового виховання молодших школярів. 

3.Класифікація методів навчання це словесні, практичні та наочні. 

Наведіть зразок кожного з видів у вигляді фрагментів уроку. 

  



Варіант 8 

1.Розкрийте поняття «розвиток пізнавальних інтересів» і використання на 

уроках «Я у  світі». 

2.Використання інтерактивних методів навчання. 

3.Опишіть підготовку вчителя до проведення уроку «Я у світі». 

  

Варіант 9 

1.Впровадження технології проблемного навчання. 

2.Застосування вчителем комп’ютеру на уроках суспільствознавчого 

циклу. 

3.Методика використання бесіди на уроках «Я у світі». 2 клас. Тема на 

вибір. 

  

Варіант 10 

1.Перелічіть основні вимоги навчальних досягнень учнів у процесі 

вивчення курсу.(3-4класів) 

2.Теоретико-методологічні засади побудови курсу «Людина і світ з 

методикою викладання». 

3.Методика подачі учням понять «звичаї» та «обряди». Наведіть приклад. 

  

Варіант 11 

1.Письмово обґрунтуйте зміст поняття «правова освіта» та «правове 

виховання». 

2.Охарактеризуйте вимоги до сучасного уроку. 

3.Застосування методів стимулювання та мотивації до навчання учнів 

початкових класів. 4 клас. Тема на вибір. 

  

Варіант 12 

1.Розкрийте зміст освіти України. 

2.Обґрунтуйте теоретико-методологічні засади побудови курсу «Людина і 

світ з методикою викладання». 

3.Розробіть нестандартний план-заняття з дисципліни «Я у світі» 3 клас 

(тема на вибір). 

  

Варіант 13 

1.Розкрийте місце освіти в системі навчального процесу. 

2.Охарактеризуйте інформаційні технології навчання. 

3.Розробіть нестандартний план-заняття з дисципліни «Я у світі» 4 клас 

(тема на вибір). 

  

Варіант 14 

1.Загальна характеристика особливостей викладання світознавства. 

2.Розкрийте загальнонавчальні вміння учнів. 

3.Методика пояснення учням поняття права та обов’язки громадян. 

Навести фрагмент уроку. 



  

 

Варіант 15 

1.Проаналізуйте структуру технології проблемного навчання. 

2.Назвіть сучасні прийоми організації навчального процесу відповідно до 

вимог програми «Я у світі». 

3.Наведіть приклади вправ направлені на розвиток інтелекту учнів 

початкової школи. 

  

Варіант 16 

1.Опишіть випереджальну технологію С. Лисенкової. 

2.Висвітліть розвиток патріотичного виховання в учнів на уроках «Я у 

світі». 

3.Розробіть фрагмент уроку із закладенням основ в учнів про розвиток 

світознавства. 

  

Варіант 17 

1.Охарактеризуйте методику подачі учням поняття прислів’я. 

2.Розкрийте зміст і методику проведення уроку з суспільствознавчим 

змістом у початковій школі. 

3.Формування світогляду на уроках «Я у світі». Навести приклад. 

  

Варіант 18 

1.Формування естетичного смаку в початковій школі. 

2.Охарактеризуйте сучасні педагогічні технології в суспільствознавчий 

освіті початкової школи.  

3.Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми технологізації виховного 

процесу. Поясніть свою відповідь? 

  

Варіант 19 

1.Розкрийте важливість трудового виховання учнів початкових класів. 

2.Обґрунтуйте зміст та завдання освітньої галузі. 

3.Застосування усної народної творчості на уроках «Я у світі». Наведіть 

приклад.  

  

Варіант 20 

1.Мета та завдання освітньої галузі «Людина і світ» відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

2.Опишіть метод проектів. 

3.Важливість процесу спілкування у початковій школі. Наведіть 

практичний приклад. 

  

Варіант 21 

1.Позаурочна та позакласна робота в курсі «Я у світі». 

2.Змістові лінії освітньої галузі. 



3.Розробіть фрагмент уроку по якому в учнів 2 класу формуються 

уявлення та поняття з світознавства. 

  

Варіант 22 

1.Розкрийте суть функцій підручника. 

2.Типи і структура уроків з курсу «Я у світі». 

3.Розробіть фрагмент уроку з використанням загадок 1 клас (тема на 

вибір) 

  

Варіант 23 

1.Охарактеризуйте структуру підручника. 

2.Опишіть застосування технології розвивального навчання. 

3.Запропонуйте приказки на уроках «Я у світі». Навести приклад. 

  

Варіант 24 

1.Використання технології розвивального навчання. 

2.Забезпечення підручників з курсу «Я у світі». 

3.Повчальний зміст казки на уроках суспільствознавчого напрямку. 

  

Варіант  25 

1.У чому заключається суть навчання на інтегрованій основі. 

2.Опишіть методику проведення уроків «Я у світі». 

3.Необхідність використання легенди на уроках. Наведіть приклад 

легенди. 

  

  

Варіант 26 

1.Мета та завдання освітньої галузі «Людина і світ» відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

2.Типи і структура уроків з курсу «Я у світі». 

3.Важливість процесу спілкування у початковій школі. Наведіть 

практичний приклад. 

  

Варіант 27 

1.Позаурочна та позакласна робота в курсі «Я у світі». 

2.Опишіть метод проектів. 

3.Розробіть фрагмент уроку по якому в учнів 2 класу формуються 

уявлення та поняття з світознавства. 

  

Варіант 28 

1.Розкрийте суть функцій підручника. 

2.Змістові лінії освітньої галузі. 

3.Розробіть фрагмент уроку з використанням загадок 1 клас (тема на 

вибір) 

  



Варіант 29 

1.Проаналізуйте структуру технології проблемного навчання. 

2.Охарактеризуйте інформаційні технології навчання. 

3.Розробіть нестандартний план-заняття з дисципліни «Я у світі» 4 клас 

(тема на вибір). 

  

Варіант 30 

1.Загальна характеристика особливостей викладання світознавства. 

2.Розкрийте місце освіти в системі навчального процесу. 

3.Методика пояснення учням поняття права та обов’язки громадян. 

Навести фрагмент уроку. 

  

Варіант 31 

1.Розкрийте загальнонавчальні вміння учнів. 

2.Назвіть сучасні прийоми організації навчального процесу відповідно до 

вимог програми «Я у світі». 

3.Наведіть приклади вправ направлені на розвиток інтелекту учнів 

початкової школи. 

 

 

Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

 

Вступ. Предмет і завдання, методи дослідження методики навчання 

освітньої галузі «Природознавство» 

 

Мета.  Ознайомитися з основними етапами становлення і розвитку 

природознавства. Вчитись доводити свої твердження і обґрунтовувати свою 

думку під час обговорення основних питань практичного заняття. 

Обладнання. Схема структури  методичної системи навчання природознавства; 

зошити для практичних робіт. 

 

План 

1. Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство».  

2. Методологічні основи методики навчання природознавства, її зв’язок   з 

іншими науками.  

3. Методи дослідження в галузі методики навчання природознавства. 

4. Становлення і розвиток природознавства як науки.   

 

Запитання для обговорення 



1. Що є предметом вивчення методики навчання природознавства у почат-

ковій школі? 

2. Схематично відобразіть структуру методичної системи. Поясніть, які 

зв'язки існують між її компонентами. 

3. Яка мета і завдання методики навчання природознавства як педагогічної 

науки? 

4. Чому методика викладання природознавства належить до педагогічних 

наук? Обґрунтуйте свою думку. 

5. З якими науками пов'язана методика викладання природознавства? 

Доведіть свої твердження. 

6. Чому філософія діалектичного матеріалізму є методологічною основою 

методики природознавства? Наведіть приклади діалектичного підходу до 

пояснення педагогічних явищ (у зв'язку з вивченням природознавства) з 

практики роботи шкіл.  

7. Розкажіть про методи дослідження методики навчання природознавства. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати основні етапи становлення і розвитку природознавства. 

2. Підготувати повідомлення  про  одного з вчених, основні праці якого при-

свячені  питанням   становлення і розвитку  методики природознавства . 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 



 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

 

Завдання і зміст освітньої галузі «Природознавство»  

 

Мета.  Розкрити особливості змістового забезпечення, завдання та зміст галузі  

«Природознавство».   Аналізувати основні дидактичні принципи 

покладені в основу  побудови програм з природознавства. Вчитись 

доводити свої твердження і обґрунтовувати свою думку під час 

обговорення основних питань практичного заняття. 

 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники, зошити для практичних робіт.  

План 

 

1.Завдання і зміст освітньої галузі  «Природознавство». 

2.Особливості змістового забезпечення галузі «Природознавство».  

3.Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

4.Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства. 

 

Запитання для обговорення 

 

1. У чому полягає завдання і зміст освітньої галузі «Природознавство»? 

2. Розкрийте особливості змістового забезпечення галузі 

«Природознавство». 

3. Як побудований курс «Природознавство» у початковій школі. 

Обґрунтуйте відповідь, спираючись на програму для середньої 

загальноосвітньої школи. 

4. Дайте визначення основним дидактичним принципам. Проаналізуйте, які 

з них лежать в основі побудови програм з природознавства та змісту 

освітньої галузі «Природознавство». 

5. Доведіть, що принципи сезонності, краєзнавчий, екологічний є 

специфічними у викладанні природознавства.  

 

 



Завдання для самостійної роботи 

 

Законспектувати принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу 

природознавства (Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська 

праця: Методика викладання: навч. Посібник для студентів пед. ф-тів 

вищих навч. закладів та класоводів. – Київ; Ірпінь:ВТФ «Перун», 

2002.с.15-22) 

 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3 

 

Матеріальна база навчання природознавству. Засоби навчання 

природознавству. Наочні посібники 

 

Мета. Визначити  місце і роль матеріальної бази навчання природознавству в 

навчально-виховному процесі. Розкрити значення класу-кабінету в навчанні 

природознавству учнів початкової школи. Довести, що куточок  живої природи, 

навчально-дослідна ділянка та географічний майданчик є практичною базою 

для вивчення природи молодшими школярами. Визначити  місце  засобів 

навчання природознавству в навчально-виховному процесі. Розкрити значення 

наочних посібників в навчанні природознавству учнів початкової школи. 

Опанувати методику роботи з планом і картою. 

  



Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники.  

План 

 

 1.  Матеріальна база навчання природознавству  в загальноосвітній школі І 

ступеня. 

2. Кабінет природознавства. Виготовлення динамічних наочних посібників та 

обладнання для уроків природознавства.  

3. Куточок живої природи та використання його об’єктів у навчальному 

процесі.  

4. Навчально-дослідна ділянка. 

5. Географічний майданчик, його влаштування та обладнання. 

6. Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні вимоги 

до засобів навчання. 

7. Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників.   

8. Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

Запитання для обговорення 

 

1. У чому ви вбачаєте значення матеріальної бази для уроків 

природознавства? 

2. Розкрийте значення класу-кабінету в навчанні природознавству учнів 

початкової школи. 

3. У чому полягає основне завдання куточка живої природи. 

Охарактеризуйте основні вимоги до підбору матеріалу та обладнання для 

утримання рослин і тварин. 

4. Доведіть, що навчально-дослідна земельна ділянка є практичною базою 

для вивчення природи молодшими школярами. 

5. Яке значення для формування  в учнів переконань в тому, що зміни в 

природі відбуваються закономірно, динамічно і всі явища пов'язані між 

собою має географічний майданчик? 

6. Яку роль виконують засоби навчання природознавства? 

7. Які дидактичні принципи покладені в основу використання засобів 

навчання ? 

8. Які основні дидактичні вимоги пред'являються до  засобів навчання 

природознавству? 

9. Яку роль виконують наочні посібники на уроках природознавства? 

10. На які групи поділяються натуральні наочні посібники? Охарактеризуйте 

кожну з них. 



11. Чому підручники вважають основними посібниками навчання приро- 

дознавству? 

12. Яким чином класовод організовує роботу з планом і картою? 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Законспектувати  відомості про навчально-дослідну ділянку та 

географічний майданчик.  

2. Опрацювати журнали «Початкова школа» та «Рідна школа» з приводу 

виявлення статей про обладнання класу-кабінету з природознавства та 

класифікації природознавчих наочних посібників для початкової школи. 

3. Скласти  перелік обладнання  до уроку природознавства (за вибором, по 

одному на кожний клас). 

 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

 

Що належить 

до природи             

Ланцюги 

живлення 

Тіла, речовини, 

молекули.  

Сонячна система 

Повітря              Сонце Термометр Як обертається 

Земля 

Ґрунт             У царстві 

тварин 

Повітря Горизонт 

Тварини        Осінь Вода  План. Масштаб. 

Рослини Зима  Ґрунт Материки Землі 

  Будова рослин  Океани Землі  

  Тварини в 

природі 

Населення Землі 

  Гриби Водойми України 

 

4. Виготовити наочність для роботи в школі, а також для застосування її під 

час проходження педагогічної практики: 

1) картини із зображенням пір року та загадками про них; 

2) ребуси до кожної пори року; 

3) малюнки із зображенням казкових героїв. 

 

5. Використовуючи методичні посібники, інтернет-ресурси, ознайомитись з 

методикою роботи з картою і планом, вимог до покази карти та 

законспектувати отриману інформацію.  

 

6. У підручниках для 4 класу «Природознавство» ( авт.І. Грущинська; 



Т.Гільберг) переглянути і занотувати в зошитах для практичних робіт 

теми уроків, які передбачають використання карти (фізичної карти 

України, фізичної карти півкуль, промисловість України та ін.), вказуючи 

сторінки тем у підручнику. 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Методика формування і розвитку природничих понять 

 

Мета. Розглянути психологічну суть відчуття, сприймання, уявлення, поняття; 

довести, що між ними існує тісний зв'язок. Проаналізувати взаємозв'язок між 

поняттям і мовою. Навчитися  складати схему аналітичних міркувань при 

формуванні поняття. Опрацювати журнали «Початкова школа» та «Рідна 

школа» за останні роки щодо вмісту в них статей  про формування 

природничих понять в учнів початкової школи. 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники,  журнали «Початкова школа» та «Рідна школа».    

 



План 

1.Процес пізнання природи. 

2.Характеристика природознавчих понять.  

3.Методика формування і розвитку понять. 

4. Перевірка засвоєння понять. 

5. Розвиток самостійності учнів при формуванні природознавчих понять. 

 

 

Запитання для обговорення 

1. Чим відрізняється відчуття від сприймання, уявлення від поняття? 

Наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте загальні принципи формування природничих понять. 

3. Яке значення має формування природничих понять у початкових класах? 

4. Яких дидактичних умов необхідно дотримуватися під час організації 

сприймання молодшими школярами об'єктів і явищ природи? Чим вони 

зумовлені? Відповідь доведіть. 

5. Розкрийте взаємозв'язки між поняттям і мовою. 

6. Охарактеризуйте об'єктивні етапи розвитку понять.  

7. Назвіть прийоми перевірки засвоєння природничих понять. 

8. Розкрийте значення розвитку самостійності учнів при формуванні 

природничих понять. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектувати питання «Розвиток самостійності учнів при 

формуванні природничих понять». 

2. Скласти науковий опис тварини (на вибір) за планом: тіло, морда, лапи, 

до яких умов життя пристосована  (їжак, заєць, лисиця, кріт, ховрах, вовк, 

польова миша, ведмідь, дикий кабан, лось, олень, білка). 

3. Скласти схему аналітичних міркувань при формуванні поняття «свійські 

тварини». 

4. Опрацювати журнали «Початкова школа» та «Рідна школа» за останні 

роки щодо вмісту в них статей  про формування природничих понять в 

учнів початкової школи (зробити ксерокс статей). 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 



2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

 

Тема. Методи навчання природознавству 

 

Словесні  методи навчання природознавству 

 

Мета.  Розглянути різні класифікації методів навчання. Довести яка 

класифікація найбільш прийнятна для викладання природознавства в 

початковій школі. Проаналізувати програми для середньої загальноосвітньої школи  

щодо використання методів, завдяки яким здійснюється навчання 

природознавства. Навчитися  складати запитання для бесіди на уроках 

природознавства на запропоновану тему.   

 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники.  

План 

1. Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

2. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початковій школі.  

3. Бесіда на уроках природознавства. Види бесід. Вимоги до постановки 

запитань при проведенні бесіди.  



4. Розповідь та її роль у вивченні природознавства. Методичні вимоги до 

застосування розповіді на уроках природознавства.  

Запитання для обговорення 

 

1. Дайте класифікацію методів навчання природознавству. Мотивуйте свої 

судження. 

2. Доведіть твердження, що спостереження – провідний метод вивчення 

природи в початковій школі.  

3. Схарактеризуйте словесні  методи навчання. Яка роль слова вчителя при 

використанні наочності? Доведіть свої судження прикладами. Занотуйте їх. 

4. Наведіть приклади використання індукції та дедукції у викладанні 

природознавства. 

Завдання для самостійної роботи 

1. Законспектуйте основні методи, завдяки яким здійснюється навчання 

природознавства в 1-4 класах. (Програми для середньої загальноосвітньої 

школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2012) 

2. Нижче перераховані можливі теми уроків природознавства. Підберіть 

запитання для бесіди на кожному з цих уроків.( По одній темі для 

кожного класу). 

 «Сонце» (1 клас), «Повітря» (1 клас), «Рослини» (1 клас),  

«Тварини» (1 клас); 

 «У природі все пов’язане» (2 клас), «Ланцюжки живлення» (2 

клас), «У царстві рослин» (2 клас), «Осінь» (2 клас), «Тварини 

навесні» (2 клас); 

 «Що таке природа» (3 клас), «Повітря» (3 клас), «Кругообіг води 

в природі» (3 клас), «Людина – живий організм» (3 клас); 

 «Населення землі» (4 клас), «Мішані ліси» (4 клас), «Гори» (4 

клас), «Болото – природне угрупування» (4 клас) 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 



5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

 

Тема. Наочно-практичні методи навчання природознавству. 

 

Мета. Проаналізувати програми для середньої загальноосвітньої школи щодо 

використання наочно-практичних методів навчання природознавству у 

початковій школі. Вчитися доводити доцільність використання дослідів та 

практичних робіт на уроках природознавства в 1-4 класах. Проводити аналіз 

підручників з природознавства щодо змісту дослідів у 1-4 класах за поданим 

планом. 

 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники. 

 План 

1. Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. Методичні вимоги до постановки 

дослідів.   

2. Практичні роботи на уроках природознавства. Методичні прийоми: 

порівняння, аналогія, виділення головного, групування навчального 

матеріалу, встановлення причинно-наслідкових зв’язків у природі.   

Запитання для обговорення 

1. Доведіть, що такі наочно-практичні методи, як учнівські досліди і 

практичні роботи набувають особливого значення у викладанні 

природознавства в початковій школі.  

2. Що таке дослід? В чому полягає пізнавальна цінність учнівського 

досліду? Назвіть переваги та недоліки демонстраційних дослідів.  Мотивуйте 

свої судження. 

3. Яку роль в оволодінні знаннями, вміннями і навичками відіграють 

практичні роботи на уроках   природознавства в початковій школі?   



4. Від яких  факторів, на вашу думку, залежить вибір методів   навчання  

у викладанні природознавства? 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

3. Законспектуйте основні досліди та види практичних робіт на уроках 

природознавства, які пропонує програма для проведення в 1-му, 2-му, 3-

му, 4-му класах. (Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 

класи. - К.: Початкова школа, 2012.). Свої записи оформити у вигляді 

таблиці на аркуші.(формат А4, Шрифт14, Times New Roman) 

 

ДОСЛІДИ ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

1 клас 

1.Виявлення повітря навколо себе. 

2………………………………… 

3…………………………………  

1.Догляд за кімнатними 

рослинами. 

2. 

3. 

2 клас 

1. 

2. 

 

3 клас 

 

4. Проаналізуйте підручники з природознавства щодо проведення дослідів у 

1-4 класах (по кожному класу окремо) за поданим планом: 

а) відповідність програмі;  

б) дотримання дидактичних принципів: 

- науковості навчання; 

- доступності навчання; 

- наочності навчання; 

- активності в навчанні. 

3. Внесіть свої пропозиції і доповнення щодо проведення дослідів з 

природознавства у 1-4 класах. 

 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 



3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7-8 

 

Тема. Форми організації навчального процесу з природознавства  у 

початковій школі. Урок природознавства. Позаурочні та позакласні 

форми організації навчального процесу з природознавства 

 

Мета. Ознайомитися з методикою проведення різних типів уроків 

природознавства. Навчитися самостійно складати план-конспект уроку 

природознавства на одну із запропонованих тем. Вчитися аналізувати уроки 

своїх однокурсників. Підбирати  до уроків відповідну наочність. Ознайомитися 

з основними напрямками позаурочної та позакласної роботи з природознавства 

у початковій школі. Проаналізувати фахові журнали за останні роки (2012-

2017), щодо вмісту в них матеріалу про організацію позакласної роботи з 

природознавства в початковій школі. Розробити сценарій свята з 

природознавства на самостійно обрану тему. Скласти стислий список 

літератури для позакласного читання з природознавства для учнів 1—4-х 

класів. 

 

Обладнання. «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»,  

підручники, фахові журнали «Початкова школа», «Початкова освіта», «Рідна 

школа», «Розкажіть онуку». 

План 



1. Характеристика форм організації навчального процесу. 

2. Типи уроків з природознавства у початковій школі. 

3. Вимоги до сучасного уроку з природознавства. 

4. Позаурочна робота з природознавства.  

а)Домашні завдання з природознавства. 

б)Літні завдання з природознавства. 

5. Позакласна робота з природознавства. 

Запитання для обговорення 

1.Які типи уроків природознавства проводяться у початковій школі? 

2.Як, на вашу думку, доцільніше організувати проведення предметного 

уроку? 

3.Назвіть особливості проведення узагальнюючих уроків по сезонах. 

4.Які основні етапи можна виділити у підготовці та проведенні екскурсій? 

5 .  Яке значення має позаурочна робота? 

6. Яке значення домашніх завдань? 

7. Які види домашніх завдань із природознавства? 

8.Чим відрізняється позаурочна і позакласна робота з природознавства? 

9. Яка роль домашніх завдань в оволодінні молодшими школярами 

навичками самостійної роботи? 

 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Скласти план-конспект уроку природознавства на одну із запропонованих 

тем: 

 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

 

Що належить 

до природи             

Ланцюги 

живлення 

Тіла, речовини, 

молекули.  

Сонячна система 

Повітря              Сонце Термометр Як обертається 

Земля 

Ґрунт             У царстві 

тварин 

Повітря Горизонт 

Тварини        Осінь Вода  План. Масштаб. 

Рослини Зима  Ґрунт Материки Землі 

  Будова рослин  Океани Землі  

  Тварини в Населення Землі 



природі 

  Гриби Водойми України 

 

 

Примітка. Підчас розробки уроків продумати і дібрати відповідну наочність. 

 

2. Опрацюйте журнали «Початкова школа» та «Рідна школа» за останні 

роки. З'ясуйте, як висвітлюється на їх сторінках питання про організацію 

позакласної роботи з природознавства в початковій школі. 

3. Розробіть сценарій свята на самостійно обрану тему та проведіть на 

практичному занятті. 

4. Складіть стислий список літератури для позакласного читання з 

природознавства для учнів 3—4-х класів (не менше 10 найменувань). 

 

№ Назва книги Автор Видавництво Рік видання 

1.     

     

 

 

Література 

1. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

2. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій школі : 

Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

3. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

5. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей «Природознавство» 

та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Бердянськ 

:Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 

6. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. – 

Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

7. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

9. Біда О.А. Природознавство і сільскогосподарська праця: Методика 

викладання: навч. Посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів та 

класоводів. – Київ; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2000.  



10. Бібік Н. М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: Навч.-

метод. посібник для вчителів почат. кл.— К.: ІЗМН, 1997. 

11. Друзь Б. Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі 

навчання.— К.: Рад. шк., 1978. 

12. «Закувала зозуленька». Антологія української народної творчості: пісні, 

прислів'я, загадки, скоромовки / Упоряд. Н. С. Шумада.— К.: Веселка, 1986. 

13. Коваль Н. С. Резерви підвищення ефективності навчання природознавства // 

Почат. шк.— 1995.— № 4.— С. 38—43. 

14. Кудикина Н. В. Дидактические игры и занимательные задания для первого 

класса.— К.: Рад. шк., 1989. 

15. Прокопенко Л. І., Картель М. В. Загадки і кросворди про природу // Почат. 

шк.— 1989.— № 2.— С. 28—33. 

16. Скуратівський В. Т. Берегиня.— К.: Мистецтво, 1989.  

17. Скуратівський В. Т, Місяцелік: Український народний календар.— К.: 

Мистецтво, 1993. 

18. Скуратівський В. Т. Покуть.— К.: Довіра, 1992.  

19. Скуратівський В. Т. Посвіт.— К.: Мистецтво, 1992.   

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9. 

 

Тема. Контроль і оцінювання знань і вмінь учнів з природознавства    

 

Мета.    Розкрити головну мету контролю і оцінювання знань і вмінь учнів з 

природознавства. Виробити  уміння  оцінювати знання і вміння учнів з 

природознавства.   

 

Обладнання: методичні рекомендації «Контроль та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи»; «Програми для середньої загальноосвітньої 

школи 1-4 класи»,    

 

План 

 

1. Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

2. Завдання і значення перевірки знань і вмінь учнів з основ природознавства. 

3.Оцінка результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

 

Запитання для обговорення  

 



1. У чому полягає головна мета контролю? 

2. З чого складається контроль знань учнів ? 

3. Які основні функції виконує контроль знань учнів ? 

4. Дотриманням яких вимог забезпечується ефективність контролю? 

5. Які види контролю ви знаєте? У чому полягає суть кожного з них? 

6. Яким чином класовод здійснює оцінку результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів? 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

1. Користуючись методичними рекомендаціями  «Контроль та 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», занотуйте 

норми оцінок з природознавства. 

2. Складіть фрагмент  уроку з природознавства ( етап  «Перевірка раніше 

засвоєних знань»). Використайте різні методи контролю знань. Оцініть 

відповіді учнів о обґрунтуйте оцінки.  

3. Відвідайте урок природознавства. Простежте за допомогою яких 

запитань учитель здійснював перевірку знань і  вмінь учнів на різних 

етапах уроку. Які форми контролю (усна, письмова, 

експериментальна) застосовувались на уроці? 

 

 

Література 

 

1. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика 

викладання: навч. посібник для студентів пед. ф-тів вищих навч. закладів 

та класоводів. – Київ; Ірпінь:ВТФ «Перун», 2002. 

2. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. - К.: Початкова 

школа, 2012. 

3. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. 

Методичні рекомендації. – К.: Початкова школа,2016. 

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: 

Навчальний посібник. – К.: Веселка, 1998. – 334 с. 

5. Кукалець М.В. Методика викладання природознавства у початковій 

школі : Навч. Посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2014. – 223 с. 

6. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. / Алла Крамаренко. – Донецьк : вид-во "Ноулідж", 2010. – 394 

с. 

7. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. – 242 с. 

8. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. / Алла 

Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 394 с. 



9. Крамаренко А. М. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з 

об’єктами природи: навч. посіб. / Алла Крамаренко, Катерина Степанюк. 

– Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 354 с. 

10. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

 

 

Практичне заняття №10 

Тема. Методика навчання світознавства як педагогічна дисципліна 

План 

1. Наукове обґрунтування необхідності вивчення навчальної дисципліни 

«Світознавство». 

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. 

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, 2011. - 432 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

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 значенняу формуваннісвітогляду молодої людини». 



2. Сформувати словник термінів з курсу «Методика навчання 

суспільствознавства» (із зазначенням літератури) 

3. За допомогою комп’ютерної техніки скласти структурно-логічну схему на 

тему: «Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни «Методика навчання 

суспільствознавства»». Обґрунтувати необхідність їх використання у 

навчальній діяльності. 

 

Практичне заняття №11 

Тема. Особливості викладання освітньої галузі «Суспільствознавство» в 

початковій школі 

 

План 

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». 

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, 2011. - 432 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Опрацювати освітню галузь «Суспільствознавство» із Державного стандарту 

початкової загальної освіти.  

2. Опрацювати принципи побудови програми з навчальної дисципліни «Я у 

світі». Аналіз діючої програми. 



3. Творче завдання. Підготувати доповідь на тему: «Значення навчання 

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

вимоги до рівня підготовки учня». 

 

 

Практичне заняття №12-13 

Тема. Методи і прийоми  вивчення предмету “Я у світі” у початковій 

школі 

 

Методичні рекомендації до виконання практично-семінарського заняття. 

Під час підготовки допрактично-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 напрактично-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. 

Плануючи роботу над проектом, студентам необхідно сформувати 

групи по 5-7 чол., обрати тему проекту, узгодивши її з викладачем. Упродовж 

семестру працювати над проектним дослідженням як позаурочною формою 

роботи і наприкінці семестру презентувати його. 



 

План 

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». 

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, 2011. - 432 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

 1. Розробіть завдання для реалізації усіх можливих принципів та методів 

при вивченні тем курсу «Я у світі» (до кожної теми індивідуального завдання). 

Подати у вигляді таблиці. 

2. Розробити конспект – фрагмент  проведення уроку з певної теми 

навчального предмета «Я у світі» з використанням різноманітних інноваційних 



технологій (методів, прийомів, засобів навчання). Обгрунтувати доцільність їх 

використання. 

3. Сформувати систему тестів з поданої теми 

4. Заплануйте роботу над проектом на основі тем, які пропонує програма «Я 

у світі». 

 

Практичне заняття №14-15 

Тема. Форми організації вивчення курсу світознавства в початковій 

школі. Нестандартні уроки 

 

Методичні рекомендації до виконання практичного заняття. 

Висвітлюючи проблему 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. 

 

План 

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). 

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, 2011. - 432 с. 

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Охарактеризуйте переваги та недоліки уроку, як основної дидактичної 

форми при вивченні курсу «Я у світі». Представити у вигляді таблиці. 

2. Охарактеризуйте переваги та недоліки нестандартних уроків.Представити у 

вигляді таблиці. 

3. Розробіть фрагменти уроків різних типів на рівні відповідності мети і теми.  

4. Сформувати систему тестів з поданої теми 

5. Розробіть план-конспект нестандартних уроків з навчальної дисципліни«Я у 

світі». 

 

Практичне заняття №16 

Методика формування уявлень про суспільне довкілля дітей молодшого 

шкільного віку 

Методичні рекомендації до виконання практичного заняття. 

Готуючись до заняття, 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. 

 

План 

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.  

 

Завдання для самостійної роботи 

1. Змоделюйте приклади ігрових ситуацій для випробування учнями 

різних соціальних ролей (парна чи групова робота). 

2. Наведіть приклади правил і норм етикету в різних життєвих ситуаціях. 

3. Родовідне дослідження. 

 

 

Практичне заняття №17 

Проблематика та методичні особливості змістових ліній «Я – Людина», «Я 

та інші» 

 

Мета: оволодіти 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; оволодіти 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; формувати уміння застосовувати здобуті знання для 

вироблення рис характеру, які забезпечують життєвий успіх (наполегливість, 

старанність, працелюбство, моральність). 

 

І. 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. 

 

ІІ. Завдання для самостійної роботи 

4. Складіть зразки життєвих ситуацій, що відображають реалізацію 

моральних законів і людських чеснот. 

5. Змоделюйте приклади ігрових ситуацій для випробування учнями 

різних соціальних ролей (парна чи групова робота). 

6. Наведіть приклади правил і норм етикету в різних життєвих ситуаціях. 

7. Родовідне дослідження. 
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Практичне заняття №18 

Проблематика та методичні особливості змістових ліній 

  «Я – українець», «Я – європеєць» 

Мета: формування у студентів 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; формування 

уявлень та понять 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; 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 України. 

 

І. 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. 



5. Методика формування поняття про українську державу в 

європейському та світовому контексті.  

6. Методичні особливості формування знання про різноманітність народів 

та їх культур у світі.  

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

 

ІІ. Завдання для самостійної роботи 

1. Краєзнавче дослідження «Миколаївщина – моя маленька Батьківщина». 

2. Запропонуйте тему та сформулюйте мету уроку  на одну з тем із змістової 

лінії «Я – європеєць». 

 

ІІІ. 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 

Література 

1. Бібік, Н. М. «Я у світі» : зміст і методичні підходи реалізації / 

Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 

класів : Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90. 

2. Крамаренко А.М. Методика викладання освітньої галузі „Людина і світ” : 

навч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 

6.010102 "Початкова освіта"] / Алла Крамаренко. – [2-е вид., перероб. і 

допов.]. – Донецьк : вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2010. – 394 

с. 

3. Крамаренко А. М. Методика навчання у ВНЗ освітніх галузей 

“Природознавство” та “Суспільствознавство” : навч. посіб. [для студ. 

магістратури вищ. пед. навч. закладів спеціальності 8.01010201 

“Початкова освіта”] / Алла Крамаренко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2013. 

– 242 с. 

4. Крамаренко А. М. Методика навчання освітніх галузей 

«Природознавство» та «Суспільствознавство» : навч. посіб. [для студ. 

вищ. пед. навч. закладів напряму підготовки 6.010102 «Початкова 

освіта»] / Алла Крамаренко. – Бердянськ :Видавець Ткачук О.В., 2015. – 

394 с. 

5. Ліннік О. О. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» / 

О. О. Ліннік – К. : Видавничій Дім «Слово», 2010. – 248 с. 

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

навч. посібник. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2012. – 184 с. 

7. Людина і світ: Підручник/Л.В.Губерський, В.Г.Кремінь, А.О.Приятельчук 

та ін., 2-ге вид.,випр.. і доп. –К.: Т-во «Знання», КЩЩ,2010.-349 с. 

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Природоохоронна діяльність учнів початкової школи у процесі 

навчання природознавства. 

2. Організація куточка живої природи у початковій школі. 

3. Позакласна робота з природознавства у початковій школі. 

4. Використання природного матеріалу для виготовлення наочних 

матеріалів учнями початкової школи з природознавства. 

5. Наступність вивчення природи в дошкільних установах і початковій 

школі. 



6. Розвиток і формування основних природничих понять в учнів 

початкової школи. 

7. Розвиток пізнавальних здібностей учнів початкової школи у процесі 

вивчення природознавства. 

8. Естетичне виховання учнів початкової школи у процесі вивчення 

природознавства. 

9. Використання навчального обладнання на уроках природознавства 

в початковій школі. 

10. Формування і розвиток в учнів початкової школи інтересу до 

вивчення природознавства. 

11. Організація масової роботи з природознавства у початковій школі. 

12. Проблемне навчання і його місце при вивченні природознавства в 

початковій школі. 

13. Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи в 

процесі вивчення курсу природознавства. 

14. Професійна орієнтація учнів початкової школи в процесі 

викладання природознавства. 

15. Методика проведення дослідницької діяльності при вивченні 

природознавства в початковій школі. 

16. Спостереження – головний метод вивчення природи в початковій 

школі. 

17. Самостійна робота учнів початкової школи у процесі вивчення 

природознавства. 

18. Екологічне виховання шестирічних першокласників. 

19. Екологічне виховання молодших школярів у процесі вивчення 

курсу природознавства. 

20. Формування пізнавальних інтересів в учнів молодшого шкільного 

віку у процесі вивчення курсу природознавства.. 

21. Індивідуалізація і диференціація навчального процесу на уроках 

природознавства в початковій школі. 



22. Використання елементів народознавства при організації ігрової 

діяльності на уроках природознавства. 

23. Використання ігор та цікавого матеріалу на уроках природознавства 

в початковій школі. 

24. Методика проведення дослідів у процесі вивчення курсу 

природознавства в початковій школі. 

25. Особливості проведення інтегрованих уроків в початкових класах. 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

1. Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство» і «Суспільствознаство»». 

2. Принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу з 

природознавства в початковій школі. 

3. Класифікація природничих понять у природознавстві.  Методика 

формування найпростіших  природничих понять.   

4. Методологічні основи методики викладання природознавства і методи 

наукового дослідження.  

5. Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

6. Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

Особливості змістового забезпечення освітньої галузі 

«Природознавство». 

7. Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: 

урок, позаурочна та позакласна робота. Урок – основна форма навчально-

виховної роботи в початковій школі.  

8. Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з 

природознавства. 

9. Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства.  

10. Організація позаурочної роботи учнів з природознавства, її виховна роль і 

природоохоронна спрямованість. 

11. Особливості проведення однопредметних та однотемних уроків в 

малокомплектній школі. 

12. Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

13. Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні 

вимоги до засобів навчання. 

14. Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства. 

15. Позакласна робота з природознавства та її навчально-виховне значення. 

16. Інтегрований підхід до навчання природознавства у  початковій школі. 

17. Реалізація індивідуального та диференційованого підходу до вивчення 

природознавства у малокомплектній школі. 

18. Становлення методики викладання природознавства як педагогічної 

науки, її зв’язок з методикою викладання. 



19. Міжпредметні зв’язки на уроках природознавства з дисциплінами 

початкової школи. 

20. Екологічне виховання молодших школярів. Актуальні питання охорони 

природи при вивченні природознавства. 

21. Роль інтеграції у підвищенні якості проведення уроків природознавства. 

22. Особливості розвивального навчання. Розвивальний зміст природознавчої 

освіти. 

23. Особливості  викладання природознавства в сільській школі. 

24. Самостійна робота на уроках природознавства учнів як засіб розвитку 

пізнавального інтересу молодших школярів. 

25. Формування пізнавального інтересу  учнів на уроках природознавства. 

26. Організація самостійної роботи на уроках природознавства в 

малокомплектній школі. 

27. Формування найпростіших понять, первинних узагальнень у курсі 

природознавства. 

28. Зміст , методи проведення та форми організації  позакласної роботи. 

29. Зв'язок методики викладання природознавства з іншими науками. 

30. Завдання і зміст освітньої галузі  «Природознавство». 

31. Словесні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

32. Організація фенологічних спостережень в природі. Методика ведення 

календаря природи та щоденника спостережень. 

33. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початкових 

класах. Ведення спостережень за неживою та живою природою. 

34. Характеристика засобів наочності. Комплексне застосування засобів 

наочності в навчанні природознавству 

35. Диференціація та індивідуалізація на уроках природознавства. 

36. Мультимедійні та технічні засоби навчання та методика їх використання 

у процесі вивчення природознавства. 

37. Міжпредметні зв’язки   природознавства з дисциплінами середньої 

школи. 

38. Використання наочних посібників у процесі застосування словесних 

методів навчання. 

39. Самостійна робота учнів у процесі вивчення природознавства.  

40. Основні типи уроків з природознавства у початковій школі. 

41. Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках природознавства, 

образотворчого мистецтва та трудового навчання. 

42. Роль довкілля в естетичному вихованні дітей. 

43. Практичні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

44. Здійснення народознавчого підходу у навчанні природознавству учнів 

початкової школи. 

45. Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників. 

46. Використання місцевого матеріалу на уроках природознавства 

47. Специфіка організації роботи дітей з підручником, щоденником 

спостережень. 



48. Організація дослідницької роботи на шкільній навчально-дослідній 

ділянці і в куточку живої природи. 

49. Ігрова діяльність у процесі вивчення природознавства. 

50. Проблеми охорони природи у процесі вивчення природознавства. 

51. Використання матеріалу з валеології у процесі вивчення 

природознавства. 

52. Літні завдання як один із видів позаурочної роботи. 

53. Роль домашніх завдань в оволодінні молодшими школярами навичками 

самостійної роботи. 

54. Використання усної народної творчості у процесі вивчення 

природознавства. 

55. Основні вимоги до підбору матеріалу для куточка живої природи. 

56. Формування в учнів початкової школи географічних понять. 

57. Формування в учнів початкової школи біологічних понять. 

58. Комбінований урок: структура,  методика проведення. 

59. Урок-екскурсія: структура,  методика проведення. 

60. Предметний урок: структура,  методика проведення. 

61. Географічний майданчик, його влаштування та обладнання. 

62. Розповідь: роль у вивченні природознавства; методичні вимоги. 

63. Бесіда на уроках природознавства: види бесід; вимоги до постановки 

запитань; застосування різних  видів бесід. 

64. Аналіз природничого матеріалу у 1-му класі. 

65. Урок  засвоєння нових знань: структура та методика проведення. 

66. Нестандартні уроки з природознавства. 

67. Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. 

68. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. Досліди з 

ґрунтом у початковій школі на уроках природознавства 

69. Аналіз природничого матеріалу у 3-му класі. 

70. Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види 

домашнього завдання. 

71. Предметний урок, його значення і структура. 

72. Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

73. Особливості організації роботи з приладами. 

74. Куточок живої природи у початковій школі. Його оснащення та значення. 

75. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. Досліди з 

водою у початковій школі на уроках природознавства 

76. Методика проведення практичної роботи з термометром 

77. Методика формування понять про диких і свійських тварин. 

78. Методика формування понять про органи рослин. /Фрагмент уроку/ 

79. Аналіз природничого матеріалу у 4-му класі. 

80. Методика роботи з підручником, щоденником спостережень у процесі 

вивчення природознавства 

81. Методика формування поняття «форма земної поверхні». 



82. Письмова перевірка знань і вмінь учнів з природознавства: види , 

методика проведення. 

83. Методика проведення експериментальної  перевірки знань і вмінь учнів з 

природознавства. 

84. Методика проведення практичної роботи з компасом у процесі вивчення 

природознавства. 

85. Методика формування поняття «природне угрупування» у процесі 

вивчення природознавства. 

86. Методика формування поняття «корисні копалини» у процесі вивчення 

природознавства. 

87. Методика формування поняття « природна зона» у процесі вивчення 

природознавства. 

88. Методика організації  підведення підсумків спостережень, проведених 

молодшими школярами за сезон. 
 

  



Екзаменаційні білети 

з дисципліни «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» і «Суспільствознаство»» 

 

Білет 1 

1. Предмет і завдання курсу «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство» і «Суспільствознаство»». 

2. Словесні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

3. Комбінований урок: структура,  методика проведення. 

 

Білет 2 

1. Принципи відбору і послідовності вивчення навчального матеріалу з 

природознавства в початковій школі. 

2. Організація фенологічних спостережень в природі. Методика ведення 

календаря природи та щоденника спостережень. 

3. Урок-екскурсія: структура,  методика проведення. 

 

Білет 3 

1. Класифікація природничих понять у природознавстві.  Методика 

формування найпростіших  природничих понять.   

2. Спостереження – провідний метод вивчення природи в початковій школі. 

Ведення спостережень за неживою та живою природою. 

3. Предметний урок: структура,  методика проведення. 

 

Білет 4 

1. Методологічні основи методики викладання природознавства і методи 

наукового дослідження.  

2. Характеристика засобів наочності. Комплексне застосування засобів 

наочності в навчанні природознавству 

3. Географічний майданчик, його влаштування та обладнання. 

 

Білет 5 

1. Поняття методу навчання природознавству. Цілісний підхід до методу. 

Методи і прийоми  у структурі методів навчання природознавства. 

2. Міжпредметні зв'язки на уроках природознавства у початковій школі. 

3. Розповідь: роль у вивченні природознавства; методичні вимоги. 

 

Білет 6 

1. Планування та структурування змісту курсу «Природознавство». 

Особливості змістового забезпечення галузі «Природознавство». 

2. Диференціація на уроках природознавства. 

3. Бесіда на уроках природознавства: види бесід; вимоги до постановки 

запитань; застосування різних  видів бесід.  

 



 

Білет 7 

1. Основні організаційні форми навчального процесу з природознавства: 

урок, позаурочна та позакласна робота. Урок – основна форма навчально-

виховної роботи.  

2. Технічні засоби навчання та методика їх використання. 

3. Аналіз природничого матеріалу у 1-му класі. 

 

Білет 8 

1. Місце і роль матеріальної бази в навчально-виховному процесі з 

природознавства. 

2. Міжпредметні зв’язки   природознавства з дисциплінами середньої 

школи. 

3. Урок  засвоєння нових знань: структура та методика проведення. 

 

 

Білет 9 

1. Принципи відбору змісту і побудови шкільного курсу природознавства.  

2. Використання наочних посібників у процесі застосування словесних 

методів навчання. 

3. Дослід як метод пізнання природи. Місце дослідів у навчальному процесі. 

Демонстраційні та лабораторні досліди. 

 

Білет 10 

1. Організація позаурочної роботи учнів з природознавства, її виховна роль і 

природоохоронна спрямованість. 

2. Самостійна робота учнів на уроках природознавства у класі-комплекті.  

3. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. Досліди з 

ґрунтом у початковій школі на уроках природознавства  

 

Білет 11 

1. Особливості проведення однопредметних та однотемних уроків у 

малокомплектній школі. 

2. Основні типи уроків з природознавства у початковій школі. 

3. Аналіз природничого матеріалу у 3-му класі. 

 

Білет 12 

1. Мета, завдання та види перевірки знань на уроках природознавства. 

2. Здійснення міжпредметних зв'язків на уроках природознавства та 

образотворчого мистецтва 

3. Домашнє завдання як один  з видів позаурочних занять. Види 

домашнього завдання у процесі вивчення природознавства. 

Білет 13 

1. Поняття про засоби навчання природознавства, їх види. Дидактичні 

вимоги до засобів навчання. 



2. Роль довкілля в естетичному вихованні дітей у процесі вивчення 

природознавства. 

3. Предметний урок з природознавства, його значення і структура. 

 

Білет 14 

1. Взаємозв’язок урочної і позаурочної роботи з природознавства. 

2. Практичні методи навчання природознавству, їх характеристика. 

3. Методика роботи з планом і картою. Вимоги до показу карти. 

 

Білет 15 

1. Позакласна робота з природознавства та її навчально-виховне значення. 

2. Здійснення народознавчого підходу у навчанні природознавству учнів 

початкової школи. 

3. Особливості організації роботи з приладами у процесі вивчення 

природознавства. 

 

Білет 16 

1. Міжпредметні зв’язки на уроках природознавства, української мови та 

читання. 

2. Наочні посібники. Види наочних посібників. Дидактичні вимоги до них. 

Методика роботи з різними видами наочних посібників. 

3. Куточок живої природи. Його оснащення та значення. 

 

 

Білет 17 

1. Реалізація індивідуального та диференційованого підходу до вивчення 

природознавства у малочисельній школі. 

2. Використання місцевого матеріалу на уроках природознавства 

3. Методичні вимоги до постановки дослідів та практичних робіт. Досліди з 

водою у початковій школі на уроках природознавства 

 

 

Білет 18 

1. Становлення методики викладання природознавства як педагогічної 

науки, її зв’язок з методики викладання. 

2. Специфіка організації роботи дітей з підручником, щоденником 

спостережень. 

3. Методика проведення практичної роботи з термометром. 

 

Білет 19 

1. Міжпредметні зв’язки на уроках природознавства з дисциплінами 

початкової школи. 

2. Організація дослідницької роботи на шкільній навчально-дослідній 

ділянці і в куточку живої природи. 

3. Методика формування понять про диких і свійських тварин. 



 

Білет 20 

1. Екологічне виховання молодших школярів. Актуальні питання охорони 

природи при вивченні природознавства. 

2. Ігрова діяльність на уроках природознавства. 

3. Методика формування понять про органи рослин. /Фрагмент уроку/. 

 

 

 

Білет 21 

1. Роль інтеграції у підвищенні якості проведення уроків природознавства. 

2. Проблеми охорони природи у процесі вивчення природознавства. 

3. Аналіз природничого матеріалу у 4-му класі. 

 

Білет 22 

1. Особливості розвивального навчання. Розвивальний зміст природознавчої 

освіти. 

2. Структура і побудова уроків природознавства у малокомплектній школі. 

3. Методика роботи з підручником, щоденником спостережень на уроках 

природознавства. 

 

Білет 23 

1. Мультимедійні та технічні засоби навчання та методика їх використання 

у процесі вивчення природознавства. 

2. Нестандартні уроки з природознавства. 

3. Методика формування поняття «форма земної поверхні» у процесі 

вивчення природознавства. 

 

Білет 24 

1. Самостійна робота на уроках природознавства учнів як засіб розвитку 

пізнавального інтересу молодших школярів. 

2. Використання матеріалу з валеології на уроках природознавства. 

3. Письмова перевірка знань і вмінь учнів з природознавства: види , 

методика проведення. 

 

Білет 25 

1. Формування пізнавального інтересу  учнів на уроках природознавства. 

2. Літні завдання як один із видів позаурочної роботи. 

3. Методика проведення експериментальної  перевірки знань і вмінь учнів з 

природознавства. 

 

 

Білет 26 

1. Організація самостійної роботи на уроках природознавства в 

малокомплектній школі. 



2. Роль домашніх завдань в оволодінні молодшими школярами навичками 

самостійної роботи 

3. Методика проведення практичної роботи з компасом у процесі вивчення 

природознавства. 

 

Білет 27 

1. Формування природничих понять, первинних узагальнень у курсі 

природознавства. 

2. Використання усної народної творчості в процесі навчання 

природознавства. 

3. Методика формування поняття «природне угрупування» у процесі 

вивчення природознавства. 

 

 

Білет 28 

1. Зміст, методи проведення та форми організації  позакласної роботи. 

2. Основні вимоги до підбору матеріалу для куточка живої природи 

3. Методика формування поняття «корисні копалини» у процесі вивчення 

природознавства. 

 

Білет 29 

1. Інтегрований підхід до навчання природознавства. 

2. Формування в учнів початкової школи біологічних понять. 

3. Методика формування поняття «природна зона» у процесі вивчення 

природознавства. 

 

Білет 30 

1. Завдання і зміст освітньої галузі  «Природознавство». 

2. Формування в учнів початкової школи географічних понять. 

3. Методика організації  підведення підсумків спостережень, проведених 

молодшими школярами за сезон. 

  



ВИМОГИ  

до виконання контрольних робіт студентами  

1. Опрацьовування основної, додаткової та спеціальної літератури з 

методики викладання природознавства, педагогіки, психології 

(підручники, посібники, інтернет-ресурси, матеріали 

періодичних видань для вчителів та працівників освіти). 

2. Залучення матеріалів педагогічної практики та власної 

педагогічної діяльності під час розробки уроків природознавства, 

позакласних та позаурочних заходів. 

3. Творчий підхід до підбору наочного та ілюстративного матеріалу 

під час підготовки уроків (фрагментів уроків) природознавства. 

4. Використання наукових джерел при підготовці теоретичних 

питань контрольної роботи. 

 

Контрольні завдання 

 

1. Теоретичні питання (за варіантом). 

 

2. Підібрати запитання для бесіди на уроці природознавства ( по одній 

темі для кожного класу) на  етапі осмислення, узагальнення та 

систематизації знань. 

 

2. Законспектувати основні досліди та види практичних робіт на уроках 

природознавства, які пропонує програма для проведення в початковій 

школі.  

 

3. Скласти план-конспект уроку природознавства, продумати і дібрати 

відповідну наочність. 

 

4. Розробити сценарій свята природознавчого змісту з відповідною 

наочністю на самостійно обрану тему. 

 

5. Скласти стислий список літератури для позакласного читання з 

природознавства для учнів 1—4-х класів (не менше 10 найменувань). 



 

6. Виготовити наочність з природознавства: 

4) ребуси з природничим змістом; 

5) малюнки із зображенням казкових героїв; 

6) картини із зображенням пір року та загадками про них; 

7) ілюстрацію тварин і рослин, які занесені у Червону книгу (із 

поданої інформацією про них на зворотному боці). 

 

 

 

Теоретичні питання 

 

1. Які завдання поставлені перед методикою викладання природознавства? 

2. З якими науками методика викладання  природознавства тісно 

пов’язана? 

3. Який внесок у розвиток методики викладання природознавства зробили 

методисти різних часів? 

4. Аналіз природничого матеріалу у 1-му класі. 

5. Які природничі поняття називають поодинокими?  Наведіть приклади. 

6. Які педагогічні умови необхідно виконувати при організації сприйняття 

природничих об’єктів або явищ? Вкажіть на конкретних прикладах. 

7. Довести, яким чином реалізовується у процесі навчання 

природознавства триєдина мета: освітня, розвивальна, виховна. 

8. Аналіз природничого матеріалу у 2-му класі. 

9. Які ознаки характеризують методику викладання природознавства як 

науку? 

10. Чому методика викладання природознавства входить у систему 

педагогічних наук? 

11. Чому А.Я. Герда називають засновником науки методики викладання 

природознавства? 

12. Аналіз природничого матеріалу у 3-му класі. 

13. Наведіть приклади простих і складних природничих понять. Доведіть, 

що вони відносяться до вказаних груп понять. 

14. Які педагогічні умови сприяють формуванню природничих понять? 

Наведіть приклади. 

15. Які дидактичні задачі ставлять перед узагальнюючим уроком? 

16. Аналіз природничого матеріалу у 4-му класі. 

17. Які завдання покладено в основу навчального курсу методики 

викладання природознавства? 

18. Які принципи покладено в основу програми з природознавства? 

19. Яке значення педагогічної діяльності В.Ф.Зуєва у становленні 

вітчизняної методики викладання природознавства? 



20. Аналіз природничого матеріалу у 1-му класі. 

21. Наведіть приклади біологічних і географічних понять. 

22. Методика формування природничих понять. 

23. Метод як сукупність методичних прийомів. Доведіть значущість 

застосування у навчальному процесі різних методичних прийомів. 

24. Аналіз природничого матеріалу у 2-му класі. 

25. Які основні дидактичні принципи покладені в основу змісту сучасної 

навчальної дисципліни природознавства? 

26. Яке значення має курс природознавства у санітарно-гігієнічному 

вихованні молодших школярів? 

27. Аналіз природничого матеріалу у 3-му класі. 

28. Методика формування і розвиток природничих понять. 

29. Урок-екскурсія. Методика його проведення. 

30. Яке значення має куточок живої природи у навчально-виховному 

процесі з природознавства? 

31. Аналіз природничого матеріалу у 4-му класі. 

32. Методика проведення нестандартного уроку з природознавства. 

 

 

 


