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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Методика навчання громадянської та історичної 

освітньої галузі» є нормативною дисципліною професійно-орієнтованого 

циклу. Передбачений зміст дисципліни визначає компетентності, яких повинен 

набути студент першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідно до 

вимог освітньо-професійної програми. Подається  основне методичне 

забезпечення до вивчення кожної теми, а також технологія контролю та 

самоконтролю навчальних досягнень студентів. Програма курсу розроблена на 

інноваційному особистісно-орієнтованому підходах. 

2. Мета навчальної дисципліни: забезпечити майбутнього вчителя 

початкової школи дидактико-методичними знаннями та уміннями формування 

в молодших школярів громадянської та інших компетентностей, власної 

ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язківка між минулим 

і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, 

поваги до прав і свободи людини, толерантного ставлення до оточуючих, 

набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів, 

розроблення на цій основі нових підходів до формування професійної 

компетентності майбутніх вчителів початкової школи. 

3. Пререквізити. Історія України, цикл психолого-педагогічних, дисциплін, 

основи педагогічної майстерності, методики викладання навчальних дисциплін 

в початковій школі. 

4. Результати навчання. 

У процесі вивчення курсу студент має набути таких компетентностей: 

Поглиблення знання громадянської та історичної освіти, набуття  умінь 

методики навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій 

школі; знання особливостей використання сучасних методів, прийомів і засобів 

технологій у формуванні громадянськості молодших школярів у процесі 

навчання; уміння  організації взаємодії учасників освітнього процесу;  

Вміти: 

– проєктувати освітній процес із застосуванням сучасних технологій, 

відповідних загальним і специфічним закономірностям і віковим та 

індивідуальним особливостям молодших школярів;  

– моделювати навчальні завдання з громадянської та історичної освіти 

інтегруючи різні освітні галузі із застосуванням сучасних педагогічних 

технологій навчання, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення;  

– аналізувати навчально-методичні комплекти з громадянської та 

історичної освіти для початкової школи, оцінювати їхнє змістово-технологічне 

наповнення відповідно до дидактичних вимог;  

– аналізувати перспективний педагогічний досвід учителів із 

застосування сучасних технологій навчання громадянській та історичній освіті 



молодших школярів для впровадження його у подальшій професійній 

діяльності;  

– працювати як самостійно, так і в команді, демонструючи лідерські 

якості, вміння ефективно спілкуватися й досягати очікуваних результатів.  

Критерії успішності – набуття компетентностей та результати навчання.  

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ТЕОРЕТИКО–ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ  МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ  У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Тема 1. Методика навчання 

громадянської та історичної освітньої 

галузі  як педагогічна наука та 

навчальна дисципліна 

9 2 2   5 10 0,5    8 

Тема 2. Концептуальний аналіз  

громадянської та історичної освітньої 

галузі  в змісті початкової освіти 

9 2 2   5 

10 

0,5    8 

Тема 3. Громадянська та історична 

освітня галузь у змісті типових 

освітніх програм початкової школи  

9 2 2   5 

10 

1    8 

Тема 4. Формування громадянської та 

історичної компетентності в учнів 

початкової школи засобом 

інтегрованого підходу в умовах 

навчання інших освітніх галузей 

державного стандарту початкової 

загальної середньої  освіти 

9 2 2   5 

10 

1    8 

Тема 5. Методи, прийоми, засоби 

формування громадянської та  

історичної компетентності на уроках 

9 12 2   5 

10 

1    8 



початкової школи та вивчення 

інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ» 

Тема 6. Теоретико-дидактичні засади  

організації навчання, навчальної 

діяльності у контексті реалізації 

завдань громадянської та історичної 

освітньої галузі 

9 2 2   5 

10 

1    8 

Разом за змістовим модулем 1 54 12 12   30 60 5    48 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 ОСНОВНІ МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ   У ПРОЦЕСІ  

НАВЧАННЯ  «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

Тема 1.  Методика формування 

громадянської  та історичної 

компетентності у структурі навчання 

змістової лінії «Я – Людина» / 

«Людина»  

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 2.  Методика навчання змістової 

лінії  «Людина серед людей» / «Я серед 

людей» у структурі освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 3. Методика навчання змістової 

лінії «Моя культурна спадщина» у 

структурі освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

9 2 2   5 9 1    8 

Тема 4. Методика навчання змістової 

лінії   «Моя шкільна та місцева 

громади» у структурі освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

10 2 2   6 10 1    9 

Тема 5. Методика навчання змістової 

лінії «Людина в суспільстві»  / «Ми – 

громадяни України. Ми – європейці 

(ч.І)»  у структурі громадянської та 

історичної освітньої галузі 

9 2 2   5 9 1    8 

Тема 6.  Методика навчання  змістової 

лінії «Людина і світ» / «Ми – 

громадяни України. Ми – європейці ( 

ч.ІІ )». 

9 2 2   5 10 1    9 

Тема 7.  Методика навчання 

змістової лінії «Людина і природа»  
9 2 2   5 9 1    8 

Разом за змістовим модулем 2 66 14 14   38 60 7    60 

Усього годин  120 26 26   68 120 12    108 

 

 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ 

з/п 

Завдання самостійної роботи Кількість 

годин 

1.  Скласти схему-опору відображення зв’язків методики 

навчання громадянської та історичної освітньої галузі з 

іншими науками. 

5 

2.  Підготувати інформаційне повідомлення на тему 

«Особливості вивчення громадянської та історичної 

освітньої галузі  в зміст початкової загальної освіти.» 

5 



3.  Заповнити схему-аналіз підручників «Я досліджую світ» 

з позиції формування громадянської та історичної освіти 

5 

4.  Підготувати  мультимедійний супровід  використання 

сучасних технологій  формування громадянсько 

компетентності на уроках «Я досліджую світ» 

5 

5.  Навести приклади нетрадиційних видів контролю на 

уроках «Я досліджую світ»  (клас , тема за вибором). 

5 

6.  Дібрати зразки дидактичного матеріалу для реалізації 

завдань громадянської та історичної освіти на уроках «Я 

досліджую світ». 

5 

7.  Розробити учнівський творчий проєкт  у контексті 

навчання  громадянської та історичної освітньої галузі 

(тема, клас за вибором) 

6 

8.  Підготувати виховний захід для молодших школярів, 

спрямований на формування громадянської та історичної 

компетентності 

6 

9.  Розробити поширений план-конспект уроку до однієї з 

тем змістової лінії «Людина серед людей», з метою 

формування громадянських прав та обовязків 

5 

10.  Розробити план- сценарій позакласного заходу з 

громадянської та історичної освітньої галузі  (тема, клас 

за вибором) 

6 

11.  Розробити план-конспект інтегрованого уроку  з 

навчального предмета «Я досліджую світ» (тема, клас за 

вибором) 

5 

12.  Розробити план-конспект комбінованого уроку з 

навчального предмета «Я досліджую світ»у контексті 

формування громадянської компетентності (тема, клас за 

вибором) 

5 

13.  Розробити  тестові  завдання для перевірки навчальних 

досягнень громадянської та історичної освіти молодших 

школярів відповідно змістових ліній предмета «Я 

досліджую світ» 

5 

 

* ІНДЗ – для змістового модуля, або в цілому для навчальної дисципліни за рішенням 

кафедри (викладача). 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, есе, 

реферат, творча робота) відповідь студента  та ін. (з врахуванням онлайн 

навчання, контролю, при потребі)   

Формою підсумкового  контролю є екзамен.  
Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

-  контрольні роботи; 



-  стандартизовані тести; 

- проєкти; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- контрольні роботи; 

- інші види індивідуальних та групових завдань, які пропонуються 

викладачем  чи студентами.                                                              
 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Результати поточного контролю знань студентів оцінюються в загальній сумі 

60 балів за виконані усі передбачені програмою завдання семінарських занять 

та завдання самостійної роботи. 

         Знання підсумкового контролю студентів – екзамену оцінюється у 40 

балів.  

         Структуру екзаменаційного білету складають завдання трьох рівнів 

складності. 

1- рівень: 30тестових завдань. Вибір повної і правильної відповіді оцінюється у15 

балів. 

2- рівень передбачає повне наукове правильне  визначення виокремлених понять і 

оцінюється у 5 балів. 
3- рівень  передбачає теоретичне обгрунтування та розкриття основних положень  

поставленого завдання з опорою на дослідження науковців та власну оцінку 

явища, процесу і розвязання практичного завдання, що оцінюється у 20 балів. 

Студент, який виконав усі завдання без жодної помилки відповідно отримує 30 

балів, які  сумуються до кількості балів поточного контролю. 

Відповідно: 

А – «відмінно» – якщо студент набрав 90-100 балів, глибоко і всебічно знає 

зміст курсу, рекомендовану літературу, наукові першоджерела, логічно мислить і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі, 

висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, пов’язує програмовий 

матеріал із профілем, демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок. 

В, С – «добре» – коли студент набрав 70-89 балів, твердо знає курс і рекомен-

довану літературу. Добре засвоїв практичні навички, аргументовано викладає 

матеріал, висловлює свої міркування про ті чи інші психологічні феномени, але 

припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу.  

D, E – «задовільно» – якщо студент набрав 50-69 бали, в основному знає курс, 

рекомендовану літературу, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

невпевнено почувається, виконуючи практичні завдання, виявляє неточності у 

знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутнім фахом.  

FX – «незадовільно» з можливістю перескладання – коли студент набрав 



35-49 балів, не опанував зміст курсу, вкрай слабо знає загальну літературу курсу, 

не знає наукових фактів, визначень, правил та законів. Часто пропускав лекції та 

практичні заняття. 

F – «незадовільно» з обов’язковим повним курсом – якщо студент набрав 1-

34 бали, не опанував зміст курсу, не знає загальної літератури курсу, не знає нау-

кових фактів, визначень, правил та законів. Відсутнє загальногуманітарне та 

наукове мислення, практичними навичками не володіє. Часто пропускав лекції та 

практичні заняття. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
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5. Рекомендована література  

Основна 

1. Бібік Н. М. Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. 

серед. освіти (у 2–х ч.) : Ч. 2 / Н. М. Бібік, Г. П. Бондарчук. — Харків : Вид–во 

«Ранок», 2018. — 80 с. : іл. 

2. Бібік Н. М. Я досліджую світ. 1 клас. Навчальний зошит : У 4 ч. Ч. 1 / Н. М. 

Бібік, І. О. Большакова, М. С. Пристінська.— Харків : Вид–во «Ранок», 2017. 

3. Грущинська І. В. Я досліджую світ. Підручник інтегрованого курсу для 1 

класу закладів загальної середньої освіти (у 2–х частинах) : Ч. 1 // І. В. 

Грущинська, З. М. Хитра, І. І. Дробязко. — К. : УОВЦ «Оріон», 2018. — 112 с. : 

іл. 

4. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова 

кабінету міністрів України від 21 лютого 2018р. № 87)  

5. Іванчук М. Г. Основи технології інтегрованого навчання в початковій школі 

: Навч.–метод. посіб. / М. Г. Іванчук; Чернів. нац. ун–т ім. Ю.Федьковича. – 

Чернівці : Рута, 2001. – 98 c 

6. Іванчук М.Г., Шевчук К.Д. Виховний потенціал рідного краю Навчальний 

посібник. – м. Чернівці, 2011. 



7. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. — 

К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с. 

8. Савченко О.Я.Виховний потенціал початкової освіти:посібник для вчителів 

та методистів початкового навчання / О.Я.Савченко. –2–ге вид., доповн., 

переробл. –К.:Богданова А.М., 2009.–226с. 

9. Тагліна О. В. Дивосвіт. Навчальний зошит для 1 класу загальноосвіт. навч. 

закл. : У 4 ч. Ч. 1 / О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова. — Харків : Вид–во «Ранок», 

2017. — 48 с.  

10. Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу для 1–го кл. закл. заг. серед. освіти : 

(у 2–х ч.) : ч. 1 / Гільберг Тетяна та ін. — Київ : Генеза, 2018. — 112 с. : іл. 

 

Додаткова 

1. Бех І. Інтеграція як освітня перспектива / І.Бех // Початкова школа. – 

2002. – №5. – С. 5–6. 

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

І.М.Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 

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

Поч. шк. – 2006. – №3. – С. 9–11. 

4. Ільченко В.Р. Інтеграція змісту освіти як основа розвитку інтегративного 

мислення молодших школярів / В.Р.Ільченко // Розвиток мислення молодших 

школярів: матеріали між– нар. наук.–практ. конф. – Полтава, 1996. С. 4–7. 

5. Ліннік О.О. Творче проекування в організації життєдіяльності 

шестирічок: навч.–метод, посіб. / О.О.Ліннік. – Луганськ: Альма–матер, 2005. – 

178 с. 

6. Навчальні екскурсії для молодших школярів / упор.О.Кондрюк. – К.: 

Шк.світ, 2007. – 128с. 

7. Онопрієнко О., Кондратюк О. – упорядники. Метод проектів у початковій 

школі. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. 

8. Освітні технології: навч.–метод, посіб./[О.М.Пєхота,А.З.Кіктенко, 

О.М.Любарська; заг. ред. О.М.Пєхоти]. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с. 

9. Пилипчук В.В. Інтерактивне навчання – важливий чинник розвитку 

педагогічної творчості / В.В.Пилипчук // Педагогічна творчість, майстерність, 

професіоналізм: Проблеми теорії і практики підготовки вчителя–вихователя–

викладача: матеріали Всеукр. наук.–практ. конф. – К.: НПУ, 2005. – С. 126–128. 

10. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання [ 

О.Пометун, Л.ІІироженко. – К.: А.С.К., 2003. – 192 с. 

11. Пометун О.І. Активні та інтерактивні методи навчання: до питання про 

диференціацію понять / О.І.Пометун. – 2004 –№3–С. 10–15. 

12. Романовська М. Метод проектів у виховному процесі: Метод. посіб. –          

Х.: Ранок, 2007. 

 
6. Інформаційні ресурси 

 http://pedpresa.com.ua/ 

 http://nus.org.ua/ 

 http://oblosvita.com/ 

 http://library–cv.jimdo.com/ 

 http://ippobuk.cv.ua/ 

http://pedpresa.com.ua/
http://oblosvita.com/
http://library-cv.jimdo.com/
http://ippobuk.cv.ua/


 http://ippo.org.ua/ 

 www.mon.gov.ua/ua/activity/education/ 

 my–chernovcy–blog.ru/ 

 pedpresa.com.ua/ 

 osvita.ua 

 

http://ippo.org.ua/
http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/

