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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни за формою 
навчання 

денна заочна 

Основи природознавства і суспільствознавства з методикою навчання 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 2, 3  

Семестр 4-6  

Кількість змістовий модулів із розподілом: 2 

Обсяг кредитів 4  

Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 0  

Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю Залік  

 

Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

Курс 2  

Семестр 4  

Кількість змістовий модулів із розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 0  

Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю Залік  

Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 

Курс 3  

Семестр 6  

Кількість змістовий модулів із розподілом: 2 

Обсяг кредитів 2  

Обсяг годин, в тому числі: 60  

Аудиторні 28  

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 0  

Самостійна робота 28  

Форма семестрового контролю Залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни – забезпечити майбутнього вчителя початкової 

школи знаннями та уміннями формування в молодших школярів цілісного образу світу 

в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах 

життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які 

характеризують здатність учнів розв’язувати практичні задачі, розроблення на цій 

основі нових підходів до формування професійної компетентності майбутніх вчителів 

початкової школи. 

Завдання навчальної дисципліни: 

Формувати загальні компетентності: 

ЗК 1 Світоглядна. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії; 

знання основних теорій, концепцій, вчень, які формують наукову картину світу; 

вміння відстоювати власні стратегії професійної діяльності. 

ЗК 3 Комунікативна. Здатність до усного та письмового спілкування рідною 

мовою. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. Здатність налагоджувати 

професійну і педагогічну комунікацію. 

ЗК 5 Інформаційно-комунікаційна. Здатність знаходити, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел для розгляду професійних питань. Здатність 

до застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних технологій для 

розв’язання корекційних і комунікативно-мовленнєвих задач в соціальній і 

професійній діяльності. 

ЗК 6 Креативна. Здатність генерувати нові ідеї, творчо підходити до вирішення 

професійних завдань. 

ЗК 9 Самоосвітня. Здатність навчатися та самонавчатися. Спрямованість на 

розкриття особистісного потенціалу та самореалізацію. Прагнення до особистісно-

професійного лідерства та успіху. 

Формувати фахові компетентності: 

ФК 1  Організаційна. Здатність планувати, організувати, координувати, 

контролювати та оцінювати власну професійну діяльність. Здатність до когнітивної 

гнучкості: ситуативного (негайного) вирішення проблем, врахування нових 

(поточних) умов і обставин для прийняття рішень, уміння долати стереотипне 

мислення. 

ФК 2 Теоретико-методологічна. Здатність до застосування знань провідних 

гуманістичних теорій, концепцій, вчень щодо виховання і навчання осіб з особливими 

освітніми потребами; здатність відстоювати власні корекційно-педагогічні, 

навчально-реабілітаційні переконання, дотримуватись їх у житті та професійній 

діяльності. 

ФК 3 Психолого-педагогічна. Володіння базовими знаннями з педагогіки і 

психології та вміння їх реалізувати, закономірностей особистісного розвитку людини 

на різних вікових етапах; психологічних механізмів навчання та виховання дитини 

задля забезпечення спрямованої соціалізації та інтеграції особистості з порушеннями 

психофізичного розвитку. 
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ФК 4 Методична. Застосовувати базові знання і вміння для формування 

компетентностей у дітей молодшого шкільного віку. Здатність здійснювати освітній 

процес в початковій школі з урахуванням психофізичних, вікових особливостей та 

індивідуальних освітніх потреб дітей з порушеннями мовлення. 

ФК 5 Спеціально-педагогічна. Володіння базовими знаннями про педагогічні 

системи навчання, виховання і освіти дітей з різними освітніми потребами; розуміння 

сучасних підходів до вивчення, освіти, розвитку, абілітації, реабілітації і соціальної 

адаптації осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 6 Спеціально-методична. Здатність здійснювати освітньо-корекційний 

процес з урахуванням психофізичних, вікових особливостей,  індивідуальних освітніх 

потреб, актуального стану і потенційних можливостей осіб з тяжкими порушеннями 

мовлення в спеціальних та інклюзивних закладах освіти. 

ФК 9 Проектувальна. Володіння вміннями планувати, організовувати і 

здійснювати корекційно-педагогічний процес у спеціальних та інклюзивних закладах 

освіти з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей дошкільного та 

шкільного віку. 

ФК 14 Компетентність у сфері інклюзивного навчання. Володіння базовими 

знаннями та розуміння основних цінностей, концепцій та теорій інклюзивного 

навчання. Володіння уміннями, що уможливлюють здатність здійснювати якісне 

інклюзивне навчання. 

3. Результати навчання за дисципліною 

ПРН 3. Здатність продемонструвати знання теоретичних засад загальної та 

спеціальної педагогіки; розуміння особливостей та закономірностей розвитку різних 

категорій дітей з особливими потребами, особливостей корекційно-компенсаторної 

допомоги цим дітям. 

ПРН 4. Здатність визначити етапи, досягнення й тенденції розвитку теорії та 

практики логопедагогіки; визначити концептуальні засади та цільові настанови 

сучасної логопедагогіки, сутність корекційно-освітніх технологій роботи з дітьми з 

порушеннями мовлення.  

ПРН 9. Здатність продемонструвати володіння методиками навчання, виховання 

і розвитку дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення, 

знання і розуміння організації освітнього процесу в початковій школі для дітей з 

порушеннями мовлення. 

ПРН 10. Здатність продемонструвати на базовому рівні знання та уміння 

здійснювати вибір технологій мовленнєвого та когнітивного розвитку дітей раннього, 

дошкільного і молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами.  

ПРН 15. Здатність продемонструвати знання щодо основного змісту, структури, 

напрямів, специфіки діяльності асистента вчителя з організації та впровадження 

інклюзивного навчання з урахуванням особливостей його взаємодії з іншими 

учасниками освітнього процесу в системі інклюзивної освіти. 

ПРН 16. Здатність продемонструвати знання і вміння з організації і забезпечення 

психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими потребами в умовах 

інклюзивного навчання. 

ПРН 17. Здатність продемонструвати культуру спілкування, володіння 

державною та іноземною мовами. 
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Результати навчання за дисципліною: 

 володіти знаннями і вміннями із навчальної дисципліни, достатніми для 

навчання природничої, громадянської та історичної освітніх галузей визначених 

Державним стандартом початкової освіти; 

– проектувати освітній процес із застосуванням сучасних технологій, 

відповідних загальним і специфічним закономірностям, віковим та індивідуальним 

особливостям молодших школярів; 

– моделювати навчальні заняття з природничої, громадянської та історичної 

освіти інтегруючи різні освітні галузі з застосуванням сучасних педагогічних 

технологій навчання, визначати їхнє навчально-методичне забезпечення; 

– аналізувати навчально-методичні комплекти з природничої, громадянської та 

історичної освіти для початкової школи, оцінювати їхнє змістово-технологічне 

наповнення відповідно до дидактичних вимог; 

– аналізувати досвід застосування сучасних технологій навчання 

природничій, громадянській та історичній освіті молодших школярів для 

подальшого його впровадження в освітній процес початкової школи; 

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

вміння ефективно спілкуватися й досягати очікуваних результатів. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 
 

 

 

Назва змістових модулів, тем 

 Розподіл годин між видами робіт 
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Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

Модуль 1. Теоретико-методичні основи суспільствознавчої освіти в початковій школі 

Тема 1. Суспільствознавча освіта в початковій школі, 

сучасний стан та вимоги 
8 2 2 

  
4 

 

Тема 2. Характеристика змістових ліній освітньої галузі 
«Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

8 2 
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Модульна контрольна робота 2      2 

Разом 18 4 2   10 2 

Модуль 2. Особливості навчання громадянської та історичної освітньої галузі в початковій школі 

Тема 3. Форми вивчення освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта», їх види та методика проведення в 

початковій школі 

 
18 

 
2 

 
2 

 
8 

  
6 

 

Тема 4. Завдання, зміст, очікувані результати навчання 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 
12 2 2 2 

 
6 

 

Тема 5. Оцінювання досягнень учнів початкової школи з 

вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 10 
 

2 2 
 

6 
 

Модульна контрольна робота 2      2 

Разом 42 4 6 12  18 2 

Усього 60 8 8 12  28 4 

Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 

Модуль 1. Теоретичні основи методики природознавства 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади побудови 

методики навчання природознавства 9 2 2 
  

5 
 

Тема 2. Зміст навчального матеріалу з природознавства 

в початковій школі 9 2 
 

2 
 

5 
 

Тема 3. Формування природничих уявлень і понять в 

учнів початкової школи 
11 

  
4 2 5 

 

Модульний контроль 2      2 

Разом 31 4 2 6 2 15 2 
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Модуль 2. Практичні засади вивчення природознавства 

Тема 4. Сучасні методи та засоби навчання 

природознавства 13 2 2 2 
 

7 
 

Тема 5. Форми організації навчально-виховного 

процесу з природознавства 14 2 
 

4 2 6 
 

Модульний контроль 2      2 

Разом 29 4 2 6 2 13 2 

Усього 60 8 4 12 4 28 4 

 

 
 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ОСНОВИ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ 

 

Змістовий модуль 1 

Теоретико-методологічні основи суспільствознавчої освіти в початковій 

школі 

Тема 1. Суспільствознавча освіта в початковій школі, сучасний стан та вимоги 

Суспільствознавча освіта, сучасний стан, вимоги в початковій школі. Освітні, 

розвивальні та виховні цілі освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» та її 

місце в системі формування компетентностей молодших школярів. Вимоги до 

викладання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

відповідно до вимог Концепції розвитку громадянської освіти в Україні, Державного 

стандарту початкової школи, концепції «Нової української школи». Вимоги до 

загальних та обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти визначених в 

Державному стандарті початкової школи. Відмінності програмних вимог для дітей з 

особливими освітніми потребами. Аналіз програм Р. Шияна та О. Савченко з 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі. 

Основні поняття теми: освітня галузь «Громадянська та історична освіта», 

Державний стандарт початкової школи, Концепції розвитку громадянської освіти в 

Україні, Нова українська школа. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,2,3,4] 
Додаткові [1,6,7,8] 

 

Тема 2. Характеристика змістових ліній освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта» в початковій школі 

Програмові вимоги щодо формування громадянської компетентності учнів в межах 

змістових ліній: «Я – людина», «Я серед людей», «Ми громадяни України», «Ми – 

європейці», «Моя шкільна і місцева громади». Методика їх викладання в початковій 

школі. 
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Основні поняття теми: самопізнання, особистісне зростання, громадянська 

поведінка, громадські справи, спільнота, минуле, традиції, державні атрибути, 

національна символіка, держава, нація, європейці. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,3,4,5] 
Додаткові [1,2,3,4,5] 

 

Змістовий модуль 2. 

Особливості навчання громадянської та історичної освітньої галузі в 

початковій школі 

Тема 3. Форми вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», їх 

види та методика проведення в початковій школі 

Урок як одна з основних форм організації навчальної діяльності молодших школярів 

з вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». Типи уроків з 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» та їх структура, 

особливості проведення в початковій школі. Міжпредметна інтеграція, міжпредметні 

зв’язки вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». Інтегровані 

уроки, їх ознаки. Підготовка вчителя до інтегрованого уроку. Тематичні дні у 

вивченні освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». Алгоритм їх 

підготовки і проведення в початковій школі. Ігрові форми організації освітнього 

процесу з молодшими школярами. Екскурсія як форма організації освітнього процесу 

під час вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», особливості її 

проведення. Групові форми організації освітнього процесу з молодшими школярами. 

Проектна діяльність учнів початкових класів у ході вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта», особливості її організації та проведення. 

Особливості проведення навчальних занять для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Основні поняття теми: урок, інтегрований урок, тематичний день, екскурсія, 

проектна діяльність. 

Рекомендовані джерела 

Основні [2] 

Додаткові [1,9] 
 

Тема 4. Завдання, зміст, очікувані результати навчання інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 

Мета та завдання навчальної програми «Я досліджую світ». Зміст, очікувані 

результати навчання громадянської та історичної освітньої галузі в інтегрованому 

курсі «Я досліджую світ» Типової освітньої програма для закладів загальної 

середньої освіти під керівництвом О.Я. Савченко. Змістові лінії «Людина», «Людина 

серед людей», «Людина в суспільстві», «Людина і світ», «Людина і природа» 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ». Особливості проведення навчальних занять. 

Виконання завдань дослідницького характеру. Медіаосвітні технології як засіб 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=47081&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=47081&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=47081&displayformat=dictionary
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вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». Медіатексти, 

комп'ютерні ігри, тренажери, слайд-шоу, відеофільми, електронні підручники у 

викладанні. Створення власного медіапродукта учнями початкової школи. 

Основні поняття теми: інтегрований конкурс, «Я досліджую світ», очікувані 

результати учнів, дослідницькі завдання, медіатекст, комп'ютерна гра, тренажер, 

слайд-шоу, відеофільм, електронний підручник, медіа продукт. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,2,3,4,5] 
Додаткові [1,7,9] 

 

Тема 5. Оцінювання досягнень учнів початкової школи з вивчення 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

Мета і цілі оцінювання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». 

Формувальне і підсумкове оцінювання досягнень учнів початкової школи у ході 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». Форми оцінювання 

навчальних досягнень молодших школярів з освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта» (усне опитування, письмова перевірка, практична перевірка, 

тестування, перевірка якості виконання практичних завдань, інтерв’ювання, 

самооцінка, спостереження за учнем у навчальній ситуації та практичному житті). 

Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми 

потребами. Особливості застосування портфоліо молодших школярів, їх оцінювання. 

Види робіт які може містити портфоліо. Домашня самостійна робота в ході вивчення 

освітньої галузі «Громадянська та історична освіта». 

Основні поняття теми: формувальне і підсумкове оцінювання, інтерв’ювання, 

самооцінка, спостереження, портфоліо, домашні завдання. 

Рекомендовані джерела 
Основні [1,2,3,4,5] 

Додаткові [1,2,3,4,5] 

 
 

ОСНОВИ ПРИРОДОЗНАВСТВА З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ 

 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади побудови методики навчання 

Предмет методики навчання природознавства. Зв’язок методики навчання 

природознавства з іншими науками. Історія розвитку методики природознавства, 

спеціальних методик навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Предмет і завдання методики навчання природознавства. Методи дослідження 

методики навчання природознавства. 

Основні поняття теми: методика навчання природознавства; методика 

навчання природознавства як навчальна дисципліна; завдання методики 

навчання природознавства, теоретичні та емпіричні методи дослідження. 

Рекомендовані джерела 
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Основні [1,2,4,5,6] 

Додаткові [1,2,4,5] 

 

Тема 2. Зміст навчального матеріалу з природознавства в початковій школі. 

Основні принципи відбору і послідовності вивчення природничої освітньої 

галузі в початковій школі. Специфічні принципи відбору навчального матеріалу з 

курсу «Природознавство» та «Я досліджую світ». Адаптація та модифікація змісту 

для дітей з особливими освітніми потребами. 

Державний стандарт загальної початкової освіти. Аналіз Типових навчальних 

програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладів. 

Аналіз природничої складової Модельної навчальної програми «Я досліджую світ» 

Аналіз підручників з курсу «Природознавство» та «Я досліджую світ». 

Основні поняття теми: зміст навчального предмету, принципи відбору 

навчального матеріалу, специфічні принципи навчання природознавства, планування, 

календарно-тематичне планування уроків. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,3,4,6] 

Додаткові [3,8,9,10] 

 

Тема 3. Формування природничих уявлень і понять в учнів початкової 

школи. 

Проблема формування і розвитку уявлень і понять в методиці навчання 

природознавства. Значення уявлень і понять в оволодінні предметом. Процес 

пізнання. Природничі уявлення. Методика формування природничих уявлень. 

Природничі уявлення. Утворення уявлень шляхом спостережень. Утворення уявлень 

на основі описів. Етапи формування уявлень і понять. Формування спеціальних і 

загальноприродничих понять в курсі природознавства. 

Основні поняття теми: процес пізнання, природничі уявлення, природничі 

поняття, утворення уявлень шляхом спостережень, утворення уявлень на основі 

описів. Етапи формування уявлень і понять, індуктивний і дедуктивний спосіб 

формування понять. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,2,3,5] 

Додаткові [1,2,4,8,9,10] 
 

Тема 4. Сучасні методи та засоби навчання природознавства. 

Класифікація методів навчання природознавства. Поєднання різних методів і 

методичних прийомів при моделюванні фрагментів уроків. Інтерактивні методи 

навчання. Поняття про спостереження як провідний метод навчання 

природознавства. Практичні роботи на уроках природознавства. Експеримент. 

Дослід. Розпізнавання і визначення об’єктів. Вибір та оптимальне поєднання методів 

навчання. 
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Значення дидактичних ігор. Вимоги до проведення дидактичних ігор. Основні 

етапи дидактичні гри. Підготовка вчителя до проведення дидактичних ігор під час 

уроку курсу «Природознавство». Особливості проведення ігр для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Основні поняття теми: метод навчання, словесні методи навчання, 

демонстрування, ілюстрування, наочні методи навчання, практичні методи навчання, 

спостереження, експеримент, дослід, дидактична гра, «Мозкова атака», 

«Асоціативний кущ», «Кубування», «Знаємо – Хочемо знати – Дізналися». 

Рекомендовані джерела 
Основні [1,2,4,5] 

Додаткові [3,6,7, 9,10] 

 

Тема 5. Форми організації навчально-виховного процесу з природознавства 

Поняття про основні форми організації навчання природознавства. Урок – 

основна форма навчального процесу. Вимоги до сучасного уроку природознавства. 

Підготовка вчителя до уроку. Планування уроків природознавства. Типи уроків 

природознавства. 

Основні поняття теми: форми організації навчального процесу, позаурочна 

робота, позакласна робота, планування уроків природознавства, комбінований урок, 

предметний урок, урок-екскурсія, інтегровані уроки, уроки-проекти. 

Рекомендовані джерела 

Основні [1,2,4,5] 

Додаткові [3,6,7, 9,10] 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
Види діяльності студента 
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Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 
 Основи 2. Основи 
 суспільствознавства природознавства 
 з методикою з методикою 

 навчання навчання 
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Відвідування лекцій 1 4 4 4 4 

Відвідування семінарських занять 1 4 4 2 2 

Відвідування практичних занять 1 6 6 6 6 

Відвідування лабораторних занять 1 - - 2 2 

Робота на семінарському занятті 10 4 40 2 20 
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Робота на практичному занятті 10 6 60 6 60 

Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань   для   самостійної 
роботи 

5 5 25 7 35 

Виконання модульної роботи 25 2 50 2 50 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - 

Разом  189  199 

Розрахунок коефіцієнта  1,89  1.99 

Разом: максимальна кількість балів 388 

Розрахунок коефіцієнта 3.88 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

 
№ 
з/п 

Завдання для самостійної роботи Кількість 
годин 

Кількість 
балів 

1 Скласти таблицю вимог до результатів вивчення освітньої галузі за 
навчальними програмами для дітей з особливими освітніми 

потребами 

4 5 

2 Добрати виховні ситуації різного типу до вивчення змістової лінії «Я 
серед людей» в початковій школі 

6 6 

3 Розробити проектні завдання різних типів до вивчення змістової лін 
«Ми – громадяни України. Ми – європейці» в початковій школі 

6 5 

4 Розробити комп’ютерний (електронний) тренажер для вивчення 
освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій 

школі 

6 5 

5 Розробити дослідницькі завдання різних типів до вивчення змістової 
лінії «Моя шкільна і місцева громади» в початковій школі 

6 5 

 Разом 28 25 

 

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи 

 
Обґрунтування критеріїв Бали 

Змістовність виконаних завдань, представлені різні типи 2 

Врахування вимог Державного стандарту початкової освіти, концепції Нової 

української школи, типових освітніх програм для початкової школи 

1 

Врахування особливих освітніх потреб учнів 1 

Самостійність, оригінальність виконання завдання 1 
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Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 

 
№ 

з/п 

Завдання для самостійної роботи Кількіст 

ь годин 

Кількіст 

ь 
балів 

1 Проаналізуйте декілька підручників «Я досліджую світ» щодо реалізації 

природничої освітньої галузі Державного стандарту загальної початкової 
освіти 

 

4 
 

5 

2 Розробіть календарно-тематичне планування інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» 4 5 

3 Підготуйте дидактичні матеріли до розділу інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» (розділ на вибір) для дітей з особливими освітніми 
потребами 

 

4 
 

5 

4 Розробіть банк дослідницьких завдань, для учнів 1 циклу навчання 
4 5 

5 Розробіть фрагменти уроків «Я досліджую світ» із використанням 

інтерактивних методів навчання 4 5 

6 Розробіть фрагмент уроку «Я досліджую світ» із застосуванням сучасних 
технологій навчання (буктрейлер, сторітеллінг,інтелект карта, веб-квест 

чи ін.. ) 

 

4 
 

5 

7 Розробіть інтегрований урок «Я досліджую світ» з використанням Smart 

board 4 5 

 Разом 28 35 

 

Критерії оцінювання завдань самостійної роботи 

 

5
 б

ал
ів

 

3 
В повному обсязі виконане навчальне завдання, вільно самостійно та 
аргументовано його викладено 

1 Граматичні, орфографічні, лексичні, пунктуаційні помилки відсутні 

1 Робота подана відповідно до зазначеного дедлайну. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

Модульний контроль здійснюється у формі модульної контрольної роботи, яка полягає 

в аналізі педагогічної ситуації. 

 
Кількість балів Характеристика 

20 - 25 характеризується глибиною і міцністю засвоєння концептуальних засад і змісту 

педагогічних технологій в початковій школі, вільним володінням методами, 

прийомами, формами та засобами реалізації конкретної педагогічної ситуації з 

природознавства в початковій школі, методичною грамотністю виконання 

поставленого завдання, успішністю розв’язання педагогічної ситуації, 

обґрунтуванням прийнятого рішення, умінням аналізувати, синтезувати, 

узагальнювати, систематизувати теоретичний матеріал і практично творчо 

застосовувати його у професійній діяльності. 

15 - 19 володіння навчальним матеріалом, орієнтування у методах навчання 
природознавству в початковій школі, розуміння концептуальних засад і змісту 

http://mozaikaped.blogspot.com/2017/08/storitelling-metod-neformalnogo.html
https://prom.ua/Smart-board.html
https://prom.ua/Smart-board.html
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 педагогічних технологій,   водночас   можливість допускання помилок   при 
визначенні оптимальних методів, форм і засобів навчання природознавства. 

9 - 14 труднощі у формулюванні висловлювань, педагогічні ситуації вирішують зі 

значною кількістю недоліків, не завжди обирають доцільні методи, форми і 
засоби навчання природознавства у навчальний процес початкової школи 

0 - 8 рівень аналізу педагогічної ситуації неаргументований, неструктуровані 

міркування і доведення, невміння проводити аналіз ситуації та формулювати 

правильні коментарі та висновки 
 

 

6.4. Семестровий контроль. 
Семестровий контроль проводиться у формі заліку. Залік виставляється за умови, 

коли студент успішно виконав усі види робіт, передбачені робочою навчальною 

програмою дисципліни для поточного контролю, і набрав при цьому не менше 60 

балів. 
 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) у межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) у межах 
обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) зі значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого  навчання або 
професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 
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7. Навчально-методична картка дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

 
Разом 60 год.: лекції – 8 год., практичні заняття – 12 год., семінарські заняття – 4 год., 

самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль – залік. 

 
Назва модуля Модуль 1. Теоретико- 

методичні основи 

суспільствознавчої освіти в 

початковій школі 

Модуль 2. Особливості навчання громадянської та історичної 

освітньої галузі в початковій школі 

К-сть балів 
за модуль 

48 141 

 

Теми 

лекцій 

 

(відвідування 

– 4 бали) 

Особливості 

викладання 

освітньої 

галузі 

«Громадянськ 

а та історична 

освіта» в 

початковій 

школі 

Характерис 

тика 

змістових 

ліній 

громадянсь 

кої та 

історичної 

освітньої 

галузі в 

початковій 

школі 

Форми   вивчення    освітньої    галузі 
«Громадянська та історична освіта», 

їх види та методика проведення в 

початковій школі 

Завдання, 

зміст, очікувані 

результати 

навчання 

інтегрованого 

курсу «Я 

досліджую 

світ» 

 

Теми 

семінарських 

занять 

(відвідування, 

робота під час 

заняття) 

4+40=44 бали 

Аналіз вимог 

Державного 

стандарту 

початкової 

школи, 

навчальних 

програм, 

навчально- 

методичних 
комплектів 

 Організація інтегрованого навчання з 

викладання освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

Медіаосвітні 

технології як 

засіб вивчення 

освітньої галузі 

«Громадянська 

та історична 

освіта» 

Оцінюва 

ння 

досягнен 

ь учнів 

початков 

ої школи 

з  «Я 

досліджу 

ю світ» 

Теми 

практичних 

занять 

(відвідування, 

робота під 

час заняття) 

6+60=66 балів 

  Моделю 

вання 

тематич 

них днів 

із 

вивченн 

я 

громадя 

нської та 

історичн 

ої 

освітньо 

ї галузі 

Організа 

ія 

проєктно 

діяльнос 

з 

вивченн 

громадя 

ької 

історичн 

я 

освітньо 

галузі 

Ігрові 

форми 

організа 

ї 

освітньо 

процесу 

у проце 

вивченн 

освітньо 

галузі 

Організа 

ія 

освітньо 

середови 

ща 

початков 

й школі 

Моделювання 

дослідницьких 

завдань для 

вивчення 

змістових ліній 

«Людина і 

природа», 

«Природа» 

інтегрованого 

курсу «Я 

досліджую 

світ» 

Особливо 

сті 

проведен 

ня 

домашніх 

завдань, 

їх 

оцінюван 

ня під час 

вивчення 

освітньої 

галузі 

Самостійна 

робота 

(14*5=70б.) 

5балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Види 

поточного 
контролю 

МКР 1 
(25 балів) 

МКР 2 
(25 балів) 

Підсумковий 
контроль 

Відвідування лекц. – 4 б., сем. – 4 б, практ. –6 б., роб. на сем. – 40 б., практ. – 60 б., МКР – 50 б., сам. роб. – 25 
б. Разом – 189 балів. 

Коефіцієнт- 1.89 
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Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 
Разом 60 год.: лекції – 8 год., практичні заняття – 12 год., семінарські заняття –4 год., лабораторні 

заняття – 4 год., самостійна робота – 28 год., модульний контроль – 4 год., підсумковий контроль – 

залік. 

Модулі Модуль І Модуль ІІ 

Назва 
модуля 

Теоретичні основи методики 
природознавства 

Практичні засади вивчення 
природознавства 

К-ть балів за 
модуль 

102 97 

Лекції 1 2 3 4 

Теми 

лекцій 

(відвідування 

– 4 бали) 

Теоретико- 

методологічні 

засади побудови 

методики навчання 
природознавства 

Зміст навчального 

матеріалу з 

природознавства в 

початковій школі 

Сучасні методи та 

засоби навчання 

природознавства 

Форми організації 

навчально-виховного 

процесу з 

природознавства 

Теми 

семінарських 

занять 

(відвідування, 

робота під час 

заняття 

2+20=22 
бали) 

Основні принципи відбору і послідовності 

вивчення природничої освітньої галузі в 

початковій школі 

Сучасні методи навчання природознавства 

Теми 

практичних 

занять 

(відвідування, 

робота під час 

заняття 

6+60=66 
балів) 

Особливості 

підготовки 

календарно- 

тематичного 

плану 

Формування 

природничих 

уявлень 

Формування 

природничих 

понять 

Застосування 

сучасних 

методів 

навчання 

Організація 

та методика 

проведення 

інтегрованого 

заняття «Я 

досліджую 

світ». 

Організація 

та методика 

проведення 

предметного 

уроку. 

Теми 

лабораторн. 

занять 

(відвідування, 

робота під час 

заняття 

2+20=22 
бали) 

Спостереження та аналіз формування 

природничих уявлень та понять на уроках 

«Я досліджую світ» 

Спостереження та аналіз використання 

методів навчання на уроках 

природознавства 

Сам. робота 
(6*5=35 б.) 

5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 5 балів 

Модульний 
контроль 

Модульна контрольна робота № 1 
25 балів 

Модульна контрольна робота № 2 
25 балів 

Підсумковий 

контроль 

Відвідування лекц.–4б.,сем.–2б, практ.–6б., лаб.–2б., роб на сем.–20 б.,практ.–60 б.,лаб.– 

20,МКР–50 б.,сам.роб.–35б. Разом–199балів 

Рейтинговий бал: 199/100=1,99 

 Залік 
Разом: 389 балів Рейтинговий бал: 389/100=3,89 
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8. Рекомендовані джерела 

Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

Основні 

1. Державний стандарт початкової освіти. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu- 

pochatkovoyi-osviti 

2. Концепція «Нова українська школа» від 27.10.2016 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

3. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти 1-2 класи 

(англійська, французька,німецька, іспанська мови). К. : Освіта, 2018. 80 с. 

4. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти 3-4 класи. 

Затверджено Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 року № 

1273. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4- 

klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf 

5.  Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти І 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН України №693 

від25.062018. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi- 

programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z- 

osoblivimi-osvitnimi-potrebam 

Додаткові 

 

1. Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. – Київ:  Літера  ЛТД,   2018. 160   с. 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0% 

B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf 

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

освіти ( у 2-х ч.) : Ч.2 / М.Н. Бібік, Г.П. Бондарчук. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

80 с.: іл. 

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

освіти ( у 2-х ч.) : Ч.1 / М.Н. Бібік, Г.П. Бондарчук. Харків : Вид-во «Ранок», 2018. 

80 с. : іл. 

4. Волощенко O. В. Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. 

серед. освіти (у 2-х част.). Ч. 1 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. К. : 

Світич, 2018. 128 с.: іл. 

5. Волощенко O. В. Я досліджую світ : підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. 

серед. освіти (у 2-х част.). Ч. 2 / О. В. Волощенко, О. П. Козак, Г. С. Остапенко. К.: 

Світич, 2018. 128 с.: іл. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2019/11/3-4-dodatki.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebam
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebam
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-specialnih-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-stupenya-dlya-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebam
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2018/12/12/11/20-11-2018rekviz.pdf
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6. Громадянська освіта: теорія і методика навчання [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/TTG_main.pdf 

7. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: https://ms.detector.media/mediaprosvita/mediaosvita/ 

kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/ 

8. Концепція розвитку громадянської освіти в Україні. СХВАЛЕНО розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. [Електронний ресурс]. 

Режим     доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi- 

rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini, с.1 

9. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник / 

М.В.Михайліченко, Я.М. Рудик. К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. 583 с. 

Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 

Основні 

1. Методика викладання природознавства у початковій школі: навчально- 

методичний посібник за модульно-рейтинговою системою навчання студ. 

спец."Початкова освіта"/М.В.Кукалець. Львів:Новий Світ-2000,2018. 223 с. 

2. Нова українська школа: порадник для вчителя/ Під заг. ред. Бібік Н.М.К.: 

ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. 

3. Порошенко М.А. Інклюзивна  освіта: навчальний   посібник.   Київ:   ТОВ 

«Агенство «Україна», 2019. 300 с. 
4. Учні початкових класів із особливими освітніми потребами : навчання та 

супровід : навч.-метод. посібник / Л.І. Прохоренко, О.О. Бабяк, В.В. Засенко, 

Н.А. Ярмола : навч.-метод. посібник. Харків: Вид-во «Ранок», 2020. 160 с. 

5. Я досліджую світ: підруч. для 1 кл. спец. закл. заг. середньої освіти: у 2-х ч. 

Ч. 1/ Ч 2. С.В. Трикоз, Г.О. Блеч. К.: Либідь, 2020. 112 с.: іл. 

 

Додаткові 

1. Асистент учителя в інклюзивному класі: навчально-методичний посібник 
/ Н.М. Дятленко, Н.З. Софій., О.В. Мартинчук, Ю.М.Найда, під заг. ред. 

М.Ф. Войцехівського. К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 172с. 

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

навч.посіб./Т.М.Байбара.К.:Веселка,2008. 334с. 

3. Борисенко Н.М., Сухіна Л.А. Основні напрями теорії та технології 

природничо-математичної освіти у початковій школі.[навч.-метод. 

рекомендації]/Н.М.Борисенко. Херсон: Айлант,2010. С.42-60. 

4. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ»:[навчальний 

посібник]О.О. Лінник – К.:Видавничий дім «Слово,2010. 228с. 

5. Методика викладання природознавства: матеріали до практичних занять та 

самостійної роботи студентів/Л.Г. Стахів, Л.Б. Колток. Дрогобич, 2016. 120 с. 

6. Особливості побудови уроку як цілісного творчого процесу у 1 класі за 

http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/Posibnyky/TTG_main.pdf
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini
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новимДержавним стандартом початкової освіти [Електронний ресурс]. 

Режим доступу:http://natalivka.at.ua/prezentacii/osoblivosti_pobudovi_uroku.pdf 

7.  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо 

організації навчання осіб з особливими освітніми потребами / 

ПостановаКабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 765. Режим 

доступу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text 

8.  Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах 

загальної середньої освіти / Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.09.2021 № 957. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957- 

2021-%D0%BF#Text 

9. Технології навчання в сучасній школі[Електронний ресурс]. 

Режимдоступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/tekhnologiyi-navchannya-v- 

suchasnii-shkoli.html 

10. Типова освітня програма [Електронний ресурс]. 2018. Режим доступу 

доресурсу: ://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni- 

programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 
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ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль 1. Основи суспільствознавства з методикою навчання 

 

Семінар 1. Аналіз вимог Державного стандарту початкової школи, навчальних 

програм, навчально-методичних комплектів з викладання освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

 

Питання для обговорення 
1. Вимоги Державного стандарту щодо завдань вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. 

2. Вимоги типової програми Р. Шияна щодо завдань вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. Відповідність 

Державному стандарту початкової школи. 

3. Вимоги типової програми О. Савченко щодо завдань вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. Відповідність 

Державному стандарту початкової школи. 

4. Аналіз навчально-методичних комплектів з викладання освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. Відповідність 

Державному стандарту початкової школи і освітнім програмам. 

Завдання до семінару: 

1. Заповнити таблиці 1 і 2 до запитань семінару. 
Таблиця 1 

 
Компоненти 

аналізу 

освітньої 

галузі 

«Громадянська 

та історична 
освіта» 

Вимоги 

Державного 

стандарту 

початкової школи 

Освітня програма 

О. Савченко 

Освітня програма 

Р. Шияна 

Мета освітньої 
галузі 

   

Завдання ї 
галузі 

   

Основні 

принципи 
програми 

   

Змістові 
лінії галузі 

   

Очікувані 
результати 
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навчання    

Інтеграція з з 

іншими 

освітніми 
галузями 

   

Кількість 

годин на 

вивчення 

   

Особливості    

 

Таблиця 2 

 
Клас Назва і автор 

підручника, д 

якої освітньої 

програми 

складено 

Відповідність 

Державному 

стандарту 

початкової 

освіти 

+ /- вказати, щ 

не відповідає 

Відповідність 

освітній 

програмі 

+ /- вказати, щ 

не відповідає 

Назва і автор 

зошита, до як 

освітньої 

програми 

складено 

Відповідність 

освітній 

програмі 

+ /- вказати, щ 

не відповідає 

Назва 

методичного 

матеріалу   д 

вчителя, вказа 

які  сам 

матеріали 

розроблено 

       

       

       

       

       

       

 
 

Семінар 2. Організація інтегрованого навчання з викладання освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

Питання для обговорення 
1. Міжпредметна інтеграція, міжпредметні зв’язки під час вивчення освітньої 

галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

2. Етапи підготовки і проведення інтегрованого навчання вивчення громадянської 

та історичної галузі в початковій школі. 

3. Інтелектуальна карта з вивчення громадянської та історичної галузі в 

початковій школі: мета, завдання, алгоритм складання, структурування 

інформації.. 

Завдання до семінару: 
1.  Підготувати відповіді на запитання семінару, з’ясувати сутність основних 

понять, навести власні приклади (презентація або документ). 

2. Скласти схему етапів підготовки і проведення інтегрованого навчання з 

вивчення громадянської та історичної галузі в початковій школі. 

3. Самостійно розробити інтелектуальні карти для вивчення окремих тем освітньої 
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галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі. 

 

Семінар 3. Медіаосвітні технології як засіб вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

Питання для обговорення 
1. Медіа, їх призначення та види в сучасному житті. 

2. Сутність понять «медіаосвіта», «медіакомпетентність», «медіаграмотність», їх 

значення у формуванні особистості молодшого школяра. 

3. Медіаосвітні технології, їх види та застосування під час вивчення освітньої 

галузі «Громадянська та історична освіта» (QR-код, презентація, перегляд 

відео, друкованих матеріалів, аудіо, Kahoot, learningApps, wordart та інші) 

Завдання до семінару: 
1. Підготувати презентацію однієї-двох медіа технологій, їх створення і 

застосування під час вивчення громадянської та історичної освітніх галузей в 

початковій школі. 

 
 

Семінар 4. Оцінювання досягнень учнів початкової школи з вивчення інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» 

Питання для обговорення 
1. Формувальне оцінювання здобувачів освіти під час вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта», види та способи здійснення. 

2. Підсумкове оцінювання здобувачів освіти під час вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта», види та способи здійснення. 

3. Свідоцтво досягнень учня початкової школи: завдання, зміст, вид. 

4. Особливості застосування портфоліо молодших школярів, їх оцінювання під час 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

Завдання до семінару: 

1. Заповнити таблиці до запитань семінару. 
Таблиця 

 Формувальне оцінювання Підсумкове оцінювання 

Коли здійснюється (зазначи 
етап вивчення матеріалу)? 

  

Яка мета оцінювання?   

Які завдання оцінювання?   

Що оцінюється?   

Які вікові особливості м 
школярів слід врахувати 

оцінювання? 

  

Як здійснюється? Які способ   

На яких основних пол 
ґрунтується оцінювання? 
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Який алгоритм роботи вчите   

Які способи оцінювання?   

Як фіксуються результати 
способів оцінювання? 

  

Які форми і види перевірок?   

Хто обирає форму перевірки   

Хто розробляє зміст перевірк   

Скільки тривають різні 
оцінювання? 

  

Як оцінюються досягнення 

вивчення «Громадянськ 
історичної освітньої галузі»? 

  

Які критерії оцінювання?   

Як визначаються 
оцінювання? Що є орієнтира 

  

Яка шкала оцінювання?   

Де фіксуються ре 
оцінювання? Коли? 

  

Ваші запитання   

 

Практичне заняття 1. Моделювання тематичних днів із вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» 

Завдання: 

1. Дати визначення терміну «тематичне навчання», зазначити його ознаки, 

особливості в початковій школі. 

2. Скласти алгоритм підготовки і проведення тематичних днів, тижнів у 

початковій школі. 

3. Розробити тематичний тиждень, день із вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. 

 
Практичне заняття 2. Організація проєктної діяльності молодших школярів у ході 

вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» 

Завдання: 
1. Розробити практичний, дослідницький, рольовий (ігровий) проєкт (на вибір) із 

вивчення громадянської та історичної освітніх галузей у початковій школі. 

 

Практичне заняття 3. Ігрові форми організації освітнього процесу з молодшими 

школярами у процесі вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» 

Завдання: 

1. Визначити види ігор для вивчення громадянської та історичної освітніх галузей 

в початковій школі. 

2. Розробити/добрати ігри з вивчення освітньої галузі «Громадянська та 

історична освіта» в початковій школі. 



26 
 

Практичне заняття 4. Організація освітнього середовища в початковій школі 

Завдання: 
1. Визначити основні компоненти створення освітнього середовища в початковій 

школі. 

2. Розробити завдання з вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична 

освіта» для дослідницького центру, для учнів з особливими освітніми 

потребами. 

Практичне заняття 5. Моделювання дослідницьких завдань для вивчення змістових 

ліній «Людина і природа», «Природа» інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

Завдання: 

1. Визначити сутність дослідницьких завдань, їх види з вивчення змістових ліній 

«Людина і природа», «Природа». 

2. Змоделювати завдання дослідницького характеру різних видів (по 2-3) до 

різних тем, пояснити їх мету та методику роботи. 

 

Практичне заняття 6. Особливості проведення домашніх завдань, їх оцінювання під 

час вивчення освітньої галузі «Громадянська та історична освіта» в початковій школі 

Завдання: 

1. Визначити сутність домашніх завдань, діагностичних робіт, мету, способи 

проведення і представлення, критерії оцінювання з вивчення освітньої галузі 

«Громадянська та історична освіта» в початковій школі. 

2. Змоделювати домашні завдання, діагностичні роботи з вивчення інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ», представити критерії оцінювання, способи фіксації 

результатів у початковій школі. 

 

Змістовий модуль 2. Основи природознавства з методикою навчання 

Теоретичні основи методики природознавства 

 

Семінарське заняття 1. Основні принципи відбору і послідовності вивчення 

природничої освітньої галузі в початковій школі. 

Питання для обговорення: 

 характеристика загальнодидактичних принципів навчання природознавства.

 характеристика конкретнопредметних (специфічних) принципів навчання 

природознавства.

Письмове завдання: 

 Проаналізувати підручники Я досліджую світ (1-4 кл.) щодо реалізації 

конкретнопредметних та загальнодидактичних принципів навчанняпринципів 

навчання.Заповнити таблицю.
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Назва підручника    
Клас    
Автори 

Назва 

принципу 

навчання 

 

Як реалізується в підручнику? 
Номер та/або скріншот 

сторінки 

   

   
 

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання семінарського заняття 

 
Виконанн 

я 

письмовог 

о завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 
виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 

половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей. Правильно виконано 
меншість тестових завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за семінарське заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 

Практичне заняття 1. Особливості підготовки календарно-тематичного плану. 

Питання для обговорення: 

 Модельна навчальна програма та її відмінність від Типових навчальних 

програм.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=307442
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96767&displayformat=dictionary
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 Навчальний план та його особливості в НУШ-1 та НУШ-2

Особливості Типових освітніх програм початкової освіти спеціальних закладів 

загальної середньої освіти для учнів з порушеннями інтелектуального розвитку 

 Функції календарно-тематичного плану та його адаптація для дітей з ООП

Письмове завдання: 

 Розробити календарно-тематичне планування інтегрованого

курсу"Я досліджую світ" 1-4 клас на семестр поточного навчального року (клас 

за вибором студента) 

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 

виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 

половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей. Правильно виконано 
меншість тестових завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 

Практичне заняття 2. Формування природничих уявлень. 

Питання для обговорення: 

 Особливості формування природничих уявлень у дітей з ООП

 Дидактичні умови формування природничих уявлень.

Письмове завдання: 

 Розробити алгоритм формування 2-х природничих уявлень шляхом 

спостереження та опису.
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Критерії оцінювання: 

Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 
виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 
половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей. Правильно виконано 
меншість тестових завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 

Практичне заняття 3. Формування природничих понять. 

Питання для обговорення: 

 Особливості формування природничих понять у дітей з ООП

 Дидактичні умови формування природничих понять.

 Прості, складні, одиничні та загальні поняття, які формуються на уроках 

природничої освітньої галузі.

 Зміст та об’єм природничих понять.

Письмове завдання: 

 Опишіть етапи формування найбільш поширених природничих понять в 

початковій школі. Розкрийте їх зміст та об’єм. (2 поняття на вибір студента)

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
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Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 

виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 

половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей. Правильно виконано 
меншість тестових завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 
 

Лабораторне заняття 1. Спостереження та аналіз формування природничих уявлень 

та понять на уроках «Я досліджую світ» 

Завдання: 

 Визначте тему та мету уроку.

 Реалізація основних дидактичних принципів у змісті та методах навчання.

 Реалізація принципів навчання на різних етапах уроку.

 Показ реалізації одного з принципів навчання на уроці: науковості; 

наочності;активності та самостійності;відповідності навчання реальним 

можливостям учнів та вчителя;усвідомленості.

 Які засоби, методи та прийоми були використані для формування природничих 

уявлень та понять:чи була використана наочність;чи враховувалися вікові та 

індивідуальні особливості;які пізнавальні завдання розв'язувалися;чи була 

організована самостійна пізнавальна робота;чи перевірені розуміння 

домашнього завдання, ступінь осмислення нового матеріалу;які прийоми 

використані для перевірки усвідомлення нового (доведення, порівняння, 

постановка проблемних питань), чи були наявними всі етапи формування 

понять.

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 
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За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання лабораторного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Критерії оцінки 

9-10 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

7-8 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 
час відповідей. Правильно виконано більшість завдань 

5-6 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 
усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації. Правильно виконано половину завдань. 

3-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано меншість тестових завдань. 

1-2 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості 
питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при 

цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не виконав 
жодного завдання. 

Всього 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 

Практичні засади вивчення природознавства 

 

Семінарське заняття 2. Сучасні методи навчання природознавства 

Питання для обговорення: 

 Характеристика сучасних методів навчання природознавства.

 Досліди в процесі навчання природознавству. Методика проведення дослідів на 

уроках природознавства.

 Методика застосування інфографіки на уроках природничої освітньої галузі.

 Методика застосування інтерактивних методів навчання на уроках природничої 

освітньої галузі.

 Методика застосування хмари-слів на уроках природничої освітньої галузі.

 Сторітелінг, лепбук та інші методи навчання.

Письмове завдання: 

 Проаналізуйте навчальний зміст 1 (або 2,3,4) класу та визначте які досліди 

передбачені програмою. Розробіть алгоритм виконання досліду для дітей з 

ООП.

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання семінарського заняття 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96767&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96690&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96690&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96764&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96717&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96690&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=307442


32 
 

 

Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 

виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 

половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів та письмових відповідей. Правильно виконано 
меншість тестових завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за семінарське заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 
 

Практичне заняття 4. Застосування сучасних методів навчання. 

Питання для обговорення: 

 Інтерактивні методи навчання природознавства.

 Скрайбінг та методика його використання.

 Інтернет-сервіси в процесі вивчення природознавства: LearningApps та інші.

Письмове завдання: 
– Розробити за допомогою сервісу LearningApps 5 вправ різного типу до 

природничої теми (клас, тема на вибір). Описати методику їх застосування. 

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 
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  виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 
половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів 

та письмових відповідей. Правильно виконано меншість тестових 
завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 
 

Практичне заняття 5. Організація та методика проведення інтегрованого заняття «Я 

досліджую світ». 

Питання для обговорення: 

 Інтегроване навчання в НУШ.

 Вимоги до організації сучасного інтегрованого уроку/заняття.

 Макроструктура інтегрованого уроку/заняття.

 Адаптація та модифікація навчальних матеріалів уроку для дітей з ООП.

Письмове завдання: 
– Змоделюйте детальний конспект інтегрованого уроку по темі «Людина вчиться 

у природи» 2 клас. 

Діяльність для всіх учнів класу Участь учня з ООП (адаптація) Участь учня з ООП 
(модифікація) 

   

Критерії оцінювання: 

Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 
виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 
під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96767&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96660&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=96736&displayformat=dictionary
https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=307442


34 
 

 

  всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 
половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів 

та письмових відповідей. Правильно виконано меншість тестових 
завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 

завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 
 

Практичне заняття 6. Організація та методика проведення предметного уроку «Я 

досліджую світ». 

 Особливості методики проведення предметного уроку «Я досліджую світ»

 Вимоги до організації сучасного предметного уроку.

 Макроструктура предметного уроку.

 Адаптація та модифікація навчальних матеріалів уроку для дітей з ООП.

Письмове завдання: 
– Змоделюйте детальний конспект предметного уроку по темі «Біле золото» 2 

клас. 
Діяльність для всіх учнів класу Участь учня з ООП (адаптація) Участь учня з ООП 

(модифікація) 
   

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання практичного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Усний 

виступ 

Критерії оцінки 

5 5 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей. Правильно виконано всі завдання. 

4 4 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей. Правильно 
виконано більшість завдань 

3 3 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації. Правильно виконано 
половину завдань. 

2 2 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, поверхово 
(без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів 
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  та письмових відповідей. Правильно виконано меншість тестових 
завдань. 

1 1 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно виконано окремі 
завдання. 

0 0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не 
виконав жодного завдання. 

Оцінка за практичне заняття складається з суми оцінок за усну та письмову відповідь 

Мах. 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 

Лабораторне заняття 2. Спостереження та аналіз використання методів навчання на 

уроках «Я досліджую світ». 

Завдання: 

 Характеристика реальних навчальних можливостей учнів, врахування 

особливостей дітей при плануванні уроку.

 Місце уроку в темі, розділі курсу, значення його, специфіка уроку, його тип.

 Завдання уроку: навчальні, виховні, розвивальні, їх взаємозв’язок.

 Обґрунтування раціональності обраної структури уроку для реалізації завдань 

уроку. Доцільність і раціональність опитування, вивчення нового матеріалу, 

закріплення, домашнє завдання, розподіл часу на кожному з етапів уроку, 

логічний перехід між етапами уроку.

 Акцентування уваги на основних поняттях, ідеях, положеннях, фактах на уроці, 

вибір головного.

 Доцільність методів навчання на уроці.

 Різноманітність форм роботи з учнями при поясненні нового матеріалу, 

здійснення диференційованого підходу до учнів.

 Здійснення контролю засвоєння знань, умінь і навичок, ефективність дібраних 

форм і методів.

 Працездатність школярів в час уроку.

 Психологічна атмосфера на уроці, спілкування з учнями.

 Раціональне використання часу на уроці.

 Чи вдалося повністю реалізувати поставлені завдання? Якщо не вдалося, то які 

і чому?

Критерії оцінювання: 
Заняття оцінюється в 10 балів. 

За присутність на занятті - 1 бал. 

Критерії оцінювання лабораторного заняття 
Виконання 

письмового 

завдання 

Критерії оцінки 

9-10 В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час відповідей. Правильно виконано всі завдання. 
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7-8 Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 
відповідей. Правильно виконано більшість завдань. 

5-6 В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 
аргументації. Правильно виконано половину завдань. 

3-4 Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Мозаїчно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час письмових відповідей. 
Правильно виконано меншість завдань. 

1-2 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст більшості питань 
теми під час письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. 

Правильно виконано окремі завдання. 

0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти. Не виконав жодного 
завдання. 

Всього 10 балів+1 бал за присутність=11 балів 

 


