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Методика навчання курсу «Я досліджую світ»

Факультет початкової, технологічної та 
професійної освіти 

Кафедра теорії і практики початкової освіти

Спеціальність 013 Початкова освіта

Освітня програма «Початкова освіта»

Рівень вищої освіти Бакалаврський

3 курс 6 семестр
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Викладач: кандидат педагогічних наук, доцент 

ФЕДЬ ІРИНА ЄВГЕНІВНА

Профайл викладача:

http://psll.paradox.dn.ua/personalii/vykladachi/fed-

iryna-yevhenivna

Е-mail: irina.e.fed@gmail.com

Посилання на дисципліну: 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id

=1062

Консультації: вівторок, четвер о 10.00
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Методика навчання курсу «Я досліджую світ»

Інтегрований курс «Я досліджую світ» об’єднує 
навчальний зміст кількох освітніх галузей. Залежно від 

варіанту типової освітньої програми таких галузей може 
бути три: 

природнича, громадянська та історична, соціальна та 
здоров’язбережувальна,

або сім: 

мовно-літературна, математична, природнича, 
технологічна, соціальна та здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична, інформатична.

Курс «Я досліджую світ» охоплює систему знань про 
природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах 

життєдіяльності, способи дослідницької діяльності.     
Інтегрований курс має сприяти розвитку наукової і 
технологічної грамотності учнів на основі набуття 

конкретного досвіду вирішення проблем.
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Методика навчання курсу «Я досліджую світ»                                                  

Мета вивчення дисципліни: формування предметно-
методичної компетентності майбутнього фахівця, спрямованого 
на всебічний особистісний розвиток молодших школярів, їхніх 
талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь 
відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб на основі формування цілісного образу 
світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду.

За результатами вивчення дисципліни будуть 
сформовані такі компетентності:

загальні: психолого-педагогічна, соціокультурна, 
інформаційно-цифрова, комунікативна, організаційно-
управлінська, акмеологічна.

спеціальні: дослідницька, здоров’язбережувальна, 
креативна, громадянська.

Очікувані результати навчання: сформованість власної 
світоглядної позиції студента. 
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Методика навчання курсу «Я досліджую світ» 

1. Теоретико-методологічні засади побудови курсу методики навчання 
інтегрованого курсу «Я досліджую світ» як науки. 

2. Місце інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у структурі Державного 
стандарту початкової загальної освіти та Базовому навчальному плані.

3. Реалізація компетентнісного підходу в забезпеченні втілення ідей 
Державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої 
освіти. Інтеграція навчальних предметів у початковій школі як ефективна 
форма формування та розвитку ключових і предметних компетентностей та 
наскрізних умінь молодших школярів.

4. Методика організації інтегрованого навчання. Тематичне навчання.

5. Матеріальна база навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ».  

6. Особливості застосування методів, прийомів і засобів організації процесу 
навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Інноваційні методи і 
технології, передбачені концепцією сталого розвитку.

7. Форми реалізації міжпредметної інтеграції в курсі «Я досліджую світ». 
Форми (види) нетрадиційних інтегрованих уроків.

8. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів у курсі «ЯДС». 

9. Професійний стандарт «Учитель початкових класів закладу загальної 
середньої освіти» як модель підготовки сучасного вчителя НУШ.

10. Професійний саморозвиток учителя як складова його творчої 
індивідуальності.
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