
Питання до підсумкового контролю з навчальної дисципліни 

«Технологій вивчення освітньої галузі “Суспільствознавство”» 

1. Характеристика освітньої галузі „Суспільствознавство”: змістові лінії, 

їх реалізація в програмах. 

2.  Зміст курсу „ Я у світі”, його компоненти. 

3.  Принципи побудови та цілі курсу „ Я у світі ”. 

4.  Аналіз навчальної програми  Н. М. Бібік із курсу „ Я у світі”. 

5.  Аналіз підручників „ Я у світі ” для 4 класу початкової школи: зміст, 

структура, принципи добору і розміщення навчального матеріалу. 

6. Форми вивчення освітньої галузі „Суспільствознавство”, їх 

класифікація та характеристика. 

7. Класифікація уроків у курсі „ Я у світі”. 

8. Вимоги до сучасного уроку „Я у світі” (методичні, організаційні, 

санітарно-гігієнічні). 

9. Робота з текстами книг на уроках курсу „ Я у світі”. 

10.  Методи викладання освітньої галузі „ Я у світі ”. 

11.  Моделювання та проектування на уроках курсу „ Я у світі”. 

12. Структура творчих проектів природничо-соціального змісту. 

13. Матеріальна база вивчення освітньої галузі „Суспільствознавство”. 

Класифікація обладнання. 

14. Технічні засоби навчання освітньої галузі „Суспільствознавство”. 

15.  Елементи проблемного навчання на уроках курсу „ Я у світі”. 

16.  Теоретичні засади розвивального навчання. 

17. Основні навчальні дії учнів у системі розвивального навчання 

Ельконіна-Давидова. 

18. Класифікація уроків у системі Ельконіна-Давидова. 

19. Порівняльна характеристика традиційної та розвивальної технологій 

навчання. 

20. Програми з викладання природничих дисциплін за системою 

Ельконіна-Давидова. 



21. Дослідницька поведінка молодшого школяра, її структура. 

22. Формування в учнів уміння бачити проблеми. 

23. Спостереження та експерименти у системі дослідницького навчання 

О. Савенкова. 

24. Методика організації навчальних досліджень О. Савенкова. 

25. Основні ідеї ТРВЗ-технології. 

26. Типи проблемних задач. 

27. Методи ТРВЗ-технології на уроках курсу „ Я у світі”. 

28. Ігри у ТРВЗ-технології. 

29. Сутність інтеграційних процесів у педагогіці. Інтегровані курси. Рівні 

інтеграції (за В. Кукушиним). 

30. Інтеграція курсу „ Я у світі” з іншими предметами. 

31. Сутність та основні положення інтерактивного навчання.  

32. Класифікація інтерактивних технологій за О. Пометун та 

Л. Пироженко. 

33. Використання інтерактивних технологій на уроках курсу „ Я у світі”. 

34. Роль навчального діалогу в інтерактивному навчанні. 

35. Історія виникнення творчого проектування як педагогічної технології.  

36. Основні засади проектної технології. Класифікація проектів. 

37. Етапи впровадження творчого проектування. 

38. Структура творчого проекту. Оцінювання проектної діяльності. 

39. Застосування проектної технології на уроках курсу „ Я у світі”. 

40. Проектування в системі „Інтел”. 

 


