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ДОВІДКОВИЙ МАТЕРІАЛ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ  

ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО» 

 

МЕТОЮ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО » Є : 

Забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними 

нормами і цінностями , усвідомлює себе громадянином України та успішно 

самореалізується в сучасному українському суспільстві .  

ЗАВДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО»:  

- забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості; 

- забезпечення реалізації можливостей розвитку учня як вільної особистості, 

здатної за допомогою набутих ключових та галузевих компетентностей 

ефективно самореалізовуватися в сучасному багатоманітному 

глобалізованому світі;  

- навчити особистість брати участь у житті демократичної соціальної 

правової держави і громадянського суспільства, вчитися протягом усього 

життя; 

- розвиток інтелекту дитини, її критичного та творчого мислення, визначення 

нею власної ідентичності як особистості, громадянина, члена родини,  

етнічної, релігійної, регіональної та локальної спільноти;  

- формування в учнів почуття власної гідності, поваги до прав людини, 

гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності 

формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально 

відповідальної поведінки. 

ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ МАТЕРІАЛІВ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

Проектування змісту курсу «Я у світі» ґрунтується на реалізації принципів, 

які уточнюють теоретичні вихідні для відбору змісту в зв’язку з віковими 

можливостями молодших школярів. Це, передусім, принципи світоглядної 

освіти: людиноцентризму, системності й цілісності, синтетичності, 

відкритості, плюралізму думок і свободи вибору, поєднання локального і 
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глобального, гармонізації взаємин, стимулювання розвитку й саморозвитку 

особистості. 

А також дидактичні: 

 принцип відповідності цінностей українського суспільства 

особистісній формі їх існування (до курсу включено не лише елементи знань 

про навколишній світ і місце в ньому людини, певні способи діяльності, а й 

досвід особистісного ставлення до навколишнього світу);  

 принцип взаємодії змістової та процесуальної сторін навчання− 

врахування специфіки діяльності молодших школярів шляхом забезпечення 

чуттєвого сприйняття, організації активного спілкування дітей із природним і 

соціальним оточенням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до 

навколишнього середовища; 

 принцип наступності й перспективності в межах предмета та його 

зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання; 

 принцип концентризму − створення можливостей для того, щоб 

пов’язати відоме й невідоме , поступово ускладнювати матеріал, розвивати, 

розширювати, систематизувати уявлення про взаємодію людини з 

навколишнім світом, формувати досвід стосунків, вправляти в певних 

уміннях і навичках; 

 принцип здійснення зв’язку з реальністю, якому надається особливе 

значення, оскільки обмеженість життєвого досвіду дітей потребує постійного 

залучення й аналізу життєвих вражень. 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА «Я У СВІТІ» 

У початкових класах через предмет «Я у світі» готується підґрунтя 

для диференційованого вивчення суспільствознавчої галузі на наступних 

ланках школи. 

Особливості предмета. 

1. Розширює смислові горизонти бачення учнів, спрямовує їх на 

усвідомлення сучасного контексту взаємовідносин людини і суспільства, 

набуття демократичних цінностей, засвоєння поведінкових еталонів. 
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2. Порівнянно більшою стає питома вага етико-правової тематики. 

3. У змісті предмета першорядними є формування системи ставлень 

учнів до навколишнього світу, створення умов для вибору ними суспільних 

цінностей, то і підручник, і урок мають бути нестандартними, позбавлені 

знаннєцентричності. 

4. У змісті, методиці, мотиваційному забезпеченні зберігається 

наступність між класами, оскільки окремі аспекти частково охоплювались 

предметами «Основи здоров’я», «Читання»; реалізовувались у позакласній 

діяльності; системність, перспективність. 

5. Діяльність на уроці має приваблювати неадекватністю 

постановки навчальних завдань, які спрямовані на організацію пошуково-

дослідної роботи. 

ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ КУРСУ «Я У СВІТІ» 

1. Предмет охоплює такі теми: «Людина», «Людина серед людей», 

«Людина в суспільстві», «Людина у світі», що сприяє поетапному 

усвідомленню учнями єдності компонентів «Я – сімя – школа – рідний 

край – Україна – світ». 

Увага учнів зосереджується на 

- усвідомленні суті взаємовідносин людини і суспільства, 

- набутті демократичних цінностей, 

- адекватному випробуванні різноманітних соціальних ролей, 

- засвоєнні поведінкових еталонів. 

2. Першорядні елементи змісту, що задають мету реалізації програми: 

- Україна – її державотворчі цінності, вироблення громадянських 

почуттів, поведінкових еталонів; 

- зразок для вироблення в учнів власних життєвих стратегій – видатні 

постаті, успішні люди, патріотично спрямовані, що уміють переборювати 

життєві труднощі і йдуть до власної мети. 

3. У змісті курсу значна питома вага етико-правової тематики, що 

дозволить у 5-6 класах логічно вводити новий курс етичного спрямування. 
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Увага акцентується на просвітницькій діяльності, спрямованій на 

формування негативного ставлення до протиправних діянь: проведення днів 

правових знань; використання інтерактивних педагогічних технологій, 

зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних 

процесів та процедур, дискусії, робота в групах. 

4. Крім раціонально-понятійних компонентів, широко представлено 

емоційні, що передбачають оцінну діяльність учнів, вибіркове ставлення до 

об’єкту діяльності, самовираження, самооцінку, відгук на почуте і побачене 

тощо. 

5. Конкретні знання постають як засіб пізнання світу і життєтворчості, а 

не як кінцева мета. 

Основними завданнями є забезпечення активної позиції учня в набутті 

особистісних цінностей. А через них – суспільно значущих. 

6. Максимальна опора на життєвий досвід учнів, який розвивається в 

процесі взаємодії учня з навколишнім світом. 

7. Створення такого соціокультурного середовища, в якому учні мають змогу 

пропустити через себе норми , приписи, правила, які виправдовують себе в 

суспільному житті. 

8. Розгляд світу і його подій з різних точок зору, з різних рольових 

позицій. 

9. Постійна зміна ролей зумовлює широту поглядів на світ людей, вчинків, 

поведінки, дозволяє їх розглядати як взаємозумовлені, залежні одне від 

одного , створює умови для координації різних позицій. 

10. Важливо заохочувати звернення учня до власного «Я», до використання 

життєвого досвіду, до пробувальних дій, переборення труднощів, творення 

нового знання. 

11. Курс об’єктивно має міжпредметний характер, тому в його 

конструюванні забезпечено самостійне значення, оригінальний зміст, який не 

дублює соціального і науково-пізнавального матеріалу інших навчальних 

предметів. Державний стандарт початкової загальної освіти зазначає, що 
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«соціальна і громадянська компетентності як ключові мають 

міжпредметний характер, інтегруються за допомогою всіх освітніх галузей 

і спрямовуються на соціалізацію особистості, набуття громадянських 

навичок співжиття і співпраці у суспільстві, дотримання соціальних норм; 

соціальна і громадянська компетентності як ключові реалізуються через 

комплекс компетенцій, які мають специфіку залежно від конкретної галузі, 

предмета, вікових можливостей учнів; 

 12. Предмет має світоглядний зміст, він є ядром виховного впливу на 

особистість дитини; 

13. Проблема добору навчального матеріалу за критеріями: науковості, 

систематичності і частотності розгляду. 


