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Викладач – Боровик Анатолій Миколайович, доктор історичних наук,
професор.
Анотація курсу
Предмет «Методика викладання історії у ЗВО» посідає важливе місце у
системі фахової підготовки викладача історії і має велике значення у його
професійному становленні. Структура курсу включає вивчення поняття
«методика викладання історії у ЗВО», історію розвитку вищої освіти у
провідних державах світу та Російській імперії, правові засади регулювання
діяльності викладача вищої школи, форми організації освітнього процесу та
види навчальних занять, контроль за діяльністю здобувача вищої освіти.

Мета

–

допомогти

майбутньому

викладачу

історії

оволодіти

механізмами технології вузівського освітнього процесу, визначити його
особливості, засвоїти форми організації освітнього процесу та види
навчальних занять у ЗВО, актуалізувати розвиток професійно-педагогічних,
значущих як для учителя, так і для викладача, особистісних дидактичних
здібностей та умінь.
Завдання:
- ознайомити студентів із становленням та розвитком вищої освіти в
Європі та Україні та організацією навчального процесу в них;
-

поглибити теоретичні знання та сформувати уміння в студентів з

питань організації освітнього процесу у закладах вищої освіти з
урахуванням специфіки майбутньої професії;
- ознайомитися із сучасними інноваційними підходами вітчизняних і
зарубіжних науковців як до навчально-пізнавального процесу в цілому у
вищій школі, так і до викладання історії;

- сформувати уміння і навички підготовки, проведення лекційних,
семінарських, практичних і лабораторних занять зі студентами з історії;
- допомагати

у

формуванні

основ

з

методичної

майстерності

педагогічної техніки майбутнього менеджера-педагога чи викладача.
Його комунікативних здібностей, умінь і навичок індивідуального і
колективного спілкування зі студентами або колективом співробітників;
- поглибити знання з методики діагностики навчально-пізнавальної
діяльності студентів;
- ознайомити з поняттям науково-дослідницької діяльності, пояснити
місце дослідницької роботи у навчальному процесі.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- предмет і завдання МВІ у ЗВО;
- історію зародження і етапи розвитку вищої освіти в Європі та
Російській імперії;
- історію виникнення перших державних українських університетів та
системи радянської вищої освіти;
- програми і посібники з історії України і всесвітньої історії у ЗВО;
- форми організації освітнього процесу;
- види навчальних занять з історії, методика підготовки і проведення
лекцій, семінарів та практичних і лабораторних занять;
- факультативи, спецкурси і спецсемінари;
- роль і місце дослідницької роботи в освітньому процесі;
- організація контрольних заходів;
вміти :
- аналізувати і систематизувати історичний матеріал до навчального
заняття;
- відповідно до теми обирати методику організації заняття;

- методично вірно готувати конспекти різних видів організації
навчальних занять;
- проводити підготовку семінарські і практичні заняття;
- готувати мультимедійні презентації та використовувати їх на
навчальних заняттях;
- використовувати ефективні прийоми перевірки навчальних досягнень
студентів;
- розвивати інтелектуальні здібності студентів;
- формувати у студентів уміння самостійної роботи з історичним
матеріалом;
- вміти

організовувати

та

проводити

контроль

за

навчально-

пізнавальною діяльністю студентів.
Організація навчання
Тематичний план
Назви змістових
модулів і тем
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денна форма
у тому числі
л
пр
лаб
3
4
5
Модуль 1

усього
1
Змістовий модуль 1
Тема 1.
30
Предмет і
завдання
методики
викладання
історії у вищій
школі.
Становлення та
розвиток вищої
освіти.
Змістовий модуль 2
Тема 2. Правові
30
засади
регулювання
діяльності

2

8

6

інд
6

с.р.
7

22

2

22

викладачів історії
у вищій школі
Змістовий модуль 3
Тема 4. Форми
30
організації
освітнього
процесу, види
навчальних
занять у ЗВО:
лекції,
семінарські,
практичні,
лабораторні
заняття,
факультативи,
спецкурси,
спецсемінари
Змістовий модуль 4
Теми 5,6. НДДС у 30
ЗВО. Контроль за
навчальнопізнавальною
діяльністю
студентів
120
Усього годин

4

14

12

2

4

24

20

20

80

Тематика практичних занять
№
з/п
1

Назва теми
Планування роботи викладача історії вищої школи

Кількість
годин
2

2

Лекції: методика їх підготовки і проведення

4

3
4

Розробка презентації до лекції
Семінарське заняття, методика його підготовки та
проведення
Практичні й лабораторні заняття. Методика їх
підготовки та проведення
Факультативи, спецкурси та спецсемінари як форма
організації навчання у ЗВО
Науково-дослідницька робота у закладах вищої освіти
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
студентів

2
4

5
6
7
8

2
2
2
2

РАЗОМ:
Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

20

Назва теми
Становлення університетської освіти
Правові засади регулювання діяльності викладача історії
Лекції: методика їх підготовки і проведення
Семінарське заняття, методика його підготовки та
проведення
Практичні і лабораторні заняття. Методика їх підготовки
та проведення
Факультативи, спецкурси та спецсемінари як форма
організації навчання у ВНЗ
Науково-дослідницька робота у закладах вищої освіти
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
студентів
Разом:

Кількість
годин
22
18
6
4
2
2
2
24
80

Розподіл балів, які отримують студенти

Робота на практичних заняттях

до 24 балів

- за обговорення питань в ході заняття

до 3 балів

Самостійна робота

до 16 балів

- за самостійну роботу з підготовки до заняття

до 2 балів

Виконання практичних робіт

до 30 балів

- за підготовку конспекту (лекційного, семінарського,
практичного чи лабораторного занять)

до 8 балів за 1 к.

- за мультимедійну презентацію лекції
Екзамен

до 6 балів
до 30 балів

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90-100
83-89

Оцінка
ECTS
А
В

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики

відмінно
добре

для заліку

зараховано

С
D
Е

75-82
68-74
60-67
35-59

0-34

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни
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