
Дисципліна 
Вибіркова дисципліна 11 «Інноваційні технології 

вивчення природничої освітньої галузі» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

спеціальність 013 Початкова освіта / 

Початкова освіта 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 4 (8 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 
150 год., з них лекц. – 22 год., практ.– 32 год. 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра теорії і методики початкової освіти 

Автор дисципліни Кандидат педагогічних наук; доцент кафедри теорії і 

методики початкової освіти  

Рославець Руслана Миколаївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Володіння ПК на рівні користувача; вміти 

працювати в програмах Microsoft Officeта в мережі 

Інтернет. Для  вивчення курсу студенти повинні 

володіти базовим рівнем знань з основ 

природознавства  

Що буде вивчатися Інтерактивні методи вивчення природничої освітньої 

галузі. Особливості використання дидактичних ігор 

на різних етапах інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ». Функції ігрової діяльності під час вивчення 

природничої освітньої галузі. Розвиток критичного 

мислення під час вивчення природничої освітньої 

галузі. Технології проектного навчання. 

Інформаційні технології навчання. Реалізація 

технології LEGO у процесі вивчення природничої 

освітньої галузі. Роль майстерності вчителя 

початкової школи у процесі навчання природничої 

освітньої галузі. 

Моделювання фрагментів навчальних занять 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ», ранкових 

зустрічей, уроків природознавства у 3-4 класах з 

використанням інноваційних технологій навчання. 

Чому це цікаво/треба вивчати Будуть вивчатися особливості методики навчання 

природничої освітньої галузі у сучасних початкових 

школах, які працюють за інноваційними 

методиками. 

Чому можна навчитися Розв’язувати актуальні проблеми педагогіки 



(результати навчання) початкової освіти;  удосконалювати взаємозв’язок 

дібраних методів, прийомів та засобів  навчання та 

інноваційних технологій;  моделювати урок за 

новими  педагогічними технологіями; застосовувати 

сучасні практики в освітньому процесі навчання  

природничої освітньої галузі  початкової школи; 

робити презентації  (усно/письмово), виконувати 

дослідницькі, експериментальні проекти. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Отримані знання необхідні для практики в  

освітньому процесі початкової школи відповідно до 

вимог Концепції «Нова українська школа» у 

контексті методики навчання природничої освітньої 

галузі. 

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 
 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

