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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

 Мета: з’ясувати основні закономірності та теоретичні засади  процесу навчання 

історії, сформувати уміння, які будуть використані у практиці навчання та виховання 

школярів на уроках історії.  

 Основні завдання вивчення дисципліни є: 

- ознайомити студентів із поняттям «Методика навчання історії»; 

- поглибити теоретичні знання та сформувати уміння в студентів з питань 

організації освітнього процесу у закладах середньої освіти з урахуванням 

специфіки майбутньої професії; 

- сформувати уміння і навички підготовки, проведення навчальних занять зі 

студентами з історії; 

- ознайомитися із сучасними інноваційними підходами вітчизняних і 

зарубіжних науковців як до навчально-пізнавального процесу в цілому у 

школі, так і до викладання історії; 

- допомагати у формуванні основ методичної майстерності, педагогічної 

техніки майбутнього учителя історії, його комунікативних здібностей, умінь 

і навичок індивідуального і колективного спілкування з учнями; 

- поглибити знання з методики діагностики навчально-пізнавальної діяльності 

учнів; 

 

 

Програма навчальної дисципліни складається з п’яти змістових модулів: 

1. Предмет та завдання курсу. Сучасна система шкільної історичної освіти в 

Україні 

2. Методичні основи роботи учителя історії. 

3. Система організації вивчення історії. 

4. Організація перевірки навчальних досягнень учнів у процесі вивчення історії. 

5. Нетрадиційні форми організації освітнього процесу. 

 

Обсяг дисципліни 

 
 

 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 5  

Кількість годин: 150 150 

- лекції 28 14 

- практичні / семінарські 28 12 

- лабораторні -  

- індивідуальні завдання - к/р 

- самостійна робота студента 94 124 
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Статус навчальної дисципліни ____обов’язкова__   

 

 Очікувані результати навчання (програмні результати навчання, загальні та 

фахові компетентності), що формуються у процесі вивчення дисципліни 

«Методичні основи організації навчання історії»: 

Шифр 

згідно 

ОПП 

Компетентності 

ЗК 03 Здатність активно вчитися впродовж життя й оволодівати 

інноваційними стратегіями навчання. 

 

ЗК 05 Здатність ефективно працювати одноосібно, у складі команди і в 

мультидисциплінарному оточенні. 

 

ЗК 06 Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

 

ФК 03 Володіння основами цілепокладання, планування та організації 

освітнього процесу, моделювання змісту навчання історії відповідно 

до обов’язкових результатів навчання учнів. 

 

ФК 06 Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з історії.  

 

ФК 08 Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної 

педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 

 

 Здобувач вищої освіти буде здатен. Програмні результати 

навчання 

ПРН 01 Уміння аналізувати й розв’язувати складні спеціалізовані задачі і 

практичні проблеми у сфері професійної діяльності або навчання. 

 

ПРН 03 Володіння концептуальними науковими та практичними знаннями та 

здатністю до критичного осмислення теорій, принципів, методів і 

понять у сфері професійної педагогічної діяльності та/або навчанні 

історії. 

 

ПРН 05 Володіння навичками розв'язання освітніх, виховних, розвивальних та 

науково-методичних завдань, уміння застосовувати найбільш 

ефективні методичні підходи і сучасні технології навчання історії, 

виховання і розвитку учнів з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей і потреб. 
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ПРН 09 Здатність продовжувати навчання упродовж життя і вдосконалювати здобуті 

під час навчання компетентності з високим рівнем автономності. 

 

ПРН 14 Знання концептуальних основ, структури змісту, форм, методів і 

засобів навчання історії та вміння розробляти навчально-методичну 

документацію, необхідну для забезпечення освітнього процесу.   

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 

1. Робота на практичному занятті – до 3 балів 

Оцінюється за наступними критеріями: 

3 бали – студент у повному обсязі з’ясував навчальний матеріал, виявив 

глибокі і міцні знання та володіє практичними уміннями і навичками їх 

використання, робить аргументовані висновки, вільно висловлює власні 

судження та оцінки й переконливо їх аргументує, вміє аналізувати 

інформацію, отриману з різних джерел. 

2 бали – студент володіє навчальним матеріалом, узагальнює окремі 

теоретичні положення і формулює нескладні висновки, обґрунтовує свої 

висновки конкретними прикладами, може дати визначення понять, 

самостійно встановлює причинно-наслідкові зв’язки. 

1 бал – з допомогою викладача студент відтворює деякі аспекти навчальної 

проблеми, але відповідь поверхова, у ній є деякі неточності, відсутня логіка 

розкриття питання. 

2. Виконання самостійної роботи – до 2 балів 

До практичного заняття студент має опрацювати визначену методичну 

літературу і підготувати конспект відповіді на кожне питання. Оцінювання 

самостійної роботи здійснюється шляхом перевірки конспектів, 

підготовлених студентами. 

 Оцінюється за такими критеріями: 

- здатність до пошуку навчального матеріалу в методичній літературі; 

- з’ясування основних положень проблеми; 

- володіння навичками конкретизації та наведення прикладів;  

- підготовка до заняття  визначених завдань.  

3. Окремим видом самостійної роботи є підготовка конспекту лекцій – до 5 

балів. 

4. Відпрацювання пропущених занять – до 2 балів. 

5. Складання екзамену. 
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Якщо студент в ході практичних занять набрав від 35 до 75 балів, він має 

складати екзамен, який оцінюється до 25 балів. Студенти, які впродовж 

семестру набрали менше 35 балів, до складання екзамену не допускаються. 

Отже, студент впродовж вивчення навчальної дисципліни може 

отримати за: 

а) обговорення питань практичного заняття                     до     42 балів 

б) за виконану самостійну роботу                                      до     28 балів 

в) конспект лекцій                                                                до       5 балів   

г) екзамен                                                                              до     25 балів 

 

 

Шкала оцінювання 

 
Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової 

роботи (проекту), практики 
для заліку 

90 – 100 A відмінно    

 

зараховано 
83 – 89 B 

добре  
75 – 82 C 

68 – 74 D 
задовільно  

60 – 67 E 

35 – 59 Fx 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Структура та тематичний план навчальної дисципліни 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. 

ТЕМА 1. Предмет та завдання курсу “Методичні основи організації 

навчання історії”. 

Методичні основи організації навчання історії є складовою частиною методики 

навчання історії, яка є науковою педагогічною дисципліною, що визначає завдання, 

структуру та зміст шкільних курсів історії, методи, прийоми та засоби навчання. 

Місце методики навчання історії в системі педагогічних наук. Зв’язок методики 

з історією та спеціальними науками. Методи дослідження процесу навчання історії. 

Завдання, зміст та структура курсу.  
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ТЕМА 2. Сучасна система шкільної історичної освіти в Україні. 

 

Історія як предмет шкільного навчання. Місце історії у навчальному плані. 

Зв’язок курсу історії з іншими навчальними дисциплінами. 

Шкільні навчальні програми з історії. Принципи їх побудови та порядок 

навчання історичного матеріалу в шкільних курсах (лінійність та концентризм, 

поєднання системності і фрагментарності, хронологічна послідовність, історизм, 

гуманізація, соціологізація, розвиваюча роль історії та інше). Основні компоненти 

змісту та структури програм шкільної історичної освіти, їх завдання, час, відведений 

на їх вивчення. Державний стандарт середньої загальної освіти. 

Підручники, методичні посібники та допоміжна література з історії – один  з 

необхідних компонентів загальної системи шкільної історичної освіти, їх типи, 

функції, аналіз структури змісту навчально-методичного оформлення. 

Курс “Історія України”, його місце в навчальному плані. Структура курсу, 

основні розділи. Зв’язок з іншими курсами. Основні поняття та ідеї курсу “Історія 

України”. 

Місце і роль краєзнавчого матеріалу, його зміст, особливості та специфіка 

навчання. 

Курс “Всесвітня історія”, його завдання та місце в шкільній історичній освіті. 

Періодизація курсу, структура, етапи його навчання, відбір матеріалу, його 

групування та принципи розподілу по навчальних роках. Система ускладнення змісту 

курсу, виходячи з психолого-педагогічних особливостей учнів. 

 

ТЕМА 3. Формування історичних знань школярів. 

 

Роль історичних знань у формуванні світоглядних позицій учнів. Структура й 

функції історичних знань. Їх роль в реалізації завдань навчання, виховання та 

розвитку учнів. 

Історичні факти, їх роль у вивченні історії. Види історичних фактів. 

Взаємозв’язок подій та явищ. Співвідношення фактів та узагальнень у навчальному 

процесі. 

Складові навчального історичного матеріалу: загальні та конкретні уявлення, 

історичні поняття, закономірності суспільного розвитку.                                           

Історичні уявлення, їх типи та роль у процесі формування історичних знань. 

Шляхи формування уявлень. Методика їх створення. 

Історичні поняття, їх роль у вивченні історії. Класифікація, виявлення  ознак 

історичних понять. Основні методичні умови, прийоми та засоби формування понять. 

Основні історичні зв’язки та закономірності суспільного розвитку –  важливий 

компонент історичного матеріалу. Типи історичних зв’язків. Вивчення законів 
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суспільного розвитку в шкільному курсі історії. Методичні умови засвоєння учнями 

закономірностей суспільного розвитку. 

Психолого-педагогічні особливості формування історичних знань. Шляхи 

формування в учнівської молоді світоглядних позицій, особистих оцінок та 

висновків. 

Характеристика розвиваючого типу навчання. Розвиток здібностей та умінь 

учнів у процесі вивчення історії. Спадковість та ускладнення формування вмінь і 

навичок по роках навчання. 

Характеристика навчальних умінь, загальнодидактичних та спеціальних. 

Методика та етапи формування умінь учнів у процесі навчання історії в школі. 

Діагностика рівня сформованості умінь. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

 

ТЕМА 4. Методичні основи роботи вчителя історії 

 

Методи та методичні прийоми навчання історії. Понять "метод" і "прийом" 

навчання, їх взаємозв'язок та взаємозумовленість. Різні точки зору щодо класифікації 

методів навчання історії. Критерії оптимального вибору. Пізнавальна, виховна та 

розвиваюча роль методів і прийомів у навчальному процесі. 

Усний виклад навчального матеріалу (використання лекції, бесіди, розповіді, 

короткого повідомлення, картинного чи аналітичного опису, тощо). Пояснювально-

ілюстративний та проблемний характер викладу історичного матеріалу. Основні 

вимоги до усного викладу матеріалу: науковість, достовірність, врахування 

особливостей учнівської аудиторії. 

 

ТЕМА 5. Засоби навчання 

 

Засоби навчання - одна з основних умов образного викладу та сприйняття 

історичного матеріалу, їх класифікація, зумовленість, критерії вибору. 

Друковані засоби навчання: документальні джерела, мемуарна література, 

підручники, навчальні посібники, хрестоматії, збірники документів, книги для 

читання, довідникова, науково-популярна та художня література, періодичні видання. 

Багатоваріантність прийомів роботи з документами, довідниковими і художніми 

текстами, з підручником. Поетапне ускладнення навичок роботи з друкованими 

текстами, виходячи з психолого-педагогічних особливостей дітей. 

Наочні засоби навчання: речові (збірки копій, макети, динамічні моделі, 

експозиції музеїв), образотворчі (картини, альбоми, піктограми, ілюстративно-

роздатковий матеріал), умовно-графічні (карти, схеми, таблиці, аплікації). 
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Аудіовізуальні засоби навчання: кіно-, відео-, діафільми, кінофрагменти, 

діапозитиви, комп'ютерні програми, звукові посібники (грамплатівки, 

фонохрестоматії), телевізійні передачі. 

Прийоми роботи з предметною, образотворчою, умовно-графічною наочністю, 

використання технічних засобів навчання для посилення образного сприйняття 

матеріалу. Кабінет історії в школі. Сучасної вимоги до його обладнання та 

оформлення. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

 

ТЕМА 6. Система організації вивчення історії. Урок історії 

 

Форми організації навчання історії (урок, факультатив, гурток, домашня робота, 

товариства та ін.). Вимоги до сучасних форм організації навчальної діяльності, їх 

місце в системі навчально-виховного процесу школи, цільове призначення, 

перспективне й поточне планування, обладнання, підготовка. Фактори, що 

зумовлюють доцільність вибору тих чи інших форм організації вивчення історії. 

Особливості вибору форм і типів навчання в залежності від кількісного і якісного 

складу класу та вікових особливостей дітей. 

Урок - основна форма організації навчально-виховного процесу школи. 

Підготовка вчителя до уроку. Визначення цільових настанов та написання конспектів 

уроків. Структурно-функціональний аналіз змісту уроку. Основні вимоги до уроку 

історії.  

Організація контролю за роботою учителя історії. Аналіз уроків історії. Вивчення 

досвіду роботи вчителів історії. Типи уроків історії, різні точки зору щодо 

класифікацій уроків з історії. 

Методичні прийоми і способи встановлення міжпредметних та міжкурсових 

зв'язків у процесі навчання історії. Методичні шляхи реалізації виховних цілей і 

можливостей уроків історії. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

 

ТЕМА 7. Організація перевірки навчальних досягнень учнів у процесі 

вивчення історії 

 

Система перевірки й оцінки навчальних досягнень учнів у навчальному процесі з 

історії, її мета, завдання, роль і значення, форми та різновидності. Організація 

контролю та самоконтролю. Історія виникнення шкільної оцінки. Критерії 
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оцінювання навчальних досягнень учнів. Підготовка і проведення заліків та 

екзаменів. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

 

ТЕМА 8. Нетрадиційні форми організації освітнього процесу 

 

Нетрадиційні уроки – зразки нестандартного мислення учителя, нова форма 

організації освітньої діяльності учнів на уроці, їх види, форми, час проведення та 

структура, особливості. Методика роботи за системою В.Ф.Шаталова. Рольові ігри на 

уроках історії. 

 

ТЕМА 9. Позакласна робота з історії 

 

Позакласна робота з історії, її роль у розвитку зацікавленості учнів предметом та 

пізнавальних здібностей дітей. Відмінності позакласної роботи від уроку, її зміст, 

характерні риси. Основні напрямки і форми проведення позакласної роботи. 

Краєзнавча робота у школі, її специфіка, основна мета та форми проведення. 

Організація вчителем історії краєзнавчої роботи школи. 

 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і теми Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усь

ого  

у тому числі ус

ьо

го  

у тому числі 

л п л

а

б 

і

н

д 

с.

р. 

л п л

а

б 

інд с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Предмет та завдання 

курсу “МООНІ” 

4 2    2 5 1    4 

Тема 2. Сучасна система шкільної 

історичної освіти в Україні 

8  2   6 12  2   10 

Тема 3. Формування історичних 

знань школярів 

18 4 4   10 13 1    12 

Разом за 1 змістовим модулем 30 6 6   18 30 2 4   24 

Змістовий модуль 2. 
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Тема 4. Методичні основи роботи 

вчителя історії 

18 4 6   8 18 4 2   12 

Тема 5. Засоби навчання 12 2 4   6 12  2   10 

Разом за 2 змістовим модулем 30 6 1

0 

  14 30 4 4   22 

Змістовий модуль 3. 

Тема 6. Система організації 

вивчення історії. Урок історії 

 

30 6 6   18 30 4 4   22 

Разом за 3 змістовим модулем 30 6 6   18 30 4 4   22 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Організація перевірки 

навчальних досягнень учнів у 

процесі вивчення історії 

30 6 2   22 30 2 2   26 

Разом за 4 змістовим модулем 30 6 2   22 30 2 2   26 

Змістовий модуль 5. 

Тема 8. Нетрадиційні форми 

організації освітнього процесу 

18 4 2   12 20 2 2   16 

Тема 9. Позакласна робота з 

історії 

12  2   10 10     10 

Разом за 5 змістовим модулем 30 4 4   22 30 2 2   26 

Усього годин: 150 28 28   94 150 14 12   124 

 

 

Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальна програма з історії. Структура шкільної 

історичної освіти 

2 

2 Використання ілюстративних матеріалів на уроках 

історії 

2 

3 Методика роботи з текстом підручника та 

використання документів на уроках історії 

2 

4 Формування історичних уявлень школярів 2 

5 Методика роботи з формування історичних понять 

та закономірностей історичного розвитку 

2 

6 Визначення  цільової настанови уроку історії. 

Підготовка учителя до уроку історії. 

2 

7 Методи і методичні прийоми навчання історії. 

Усний виклад історичного матеріалу 

2 

8 Методичні прийоми активізації пізнавальної 

діяльності учнів 

2 
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9 Бесіда на уроках історії 2 

10 Рольова гра з моделювання уроку історії 2 

11 Перевірка навчальних досягнень учнів 2 

12 Аналіз відеозапису уроку історії 2 

13 Нетрадиційні форми проведення уроків історії 2 

14 Позакласна робота з історії 2 

Разом:   28 год. 

 

 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  Предмет та завдання курсу “МООНІ” 2 

2  Сучасна система шкільної історичної освіти в Україні  6 

3 Формування історичних знань школярів 10 

4 Методичні основи роботи вчителя історії 8 

5 Засоби навчання 6 

6 Система організації вивчення історії. Урок історії 

 

18 

7 Організація перевірки навчальних досягнень учнів у процесі 

вивчення історії 

22 

8 Нетрадиційні форми організації освітнього процесу 12 

9 Позакласна робота з історії 10 

Усього годин на самостійну роботу 94 

 

 

Методи навчання 

 

У процесі вивчення матеріалу курсу використовуємо різні методи навчання: 

- за характером пізнавальної діяльності: аналітичний, індуктивний, 

дедуктивний; 

- за рівнем самостійності навчальної діяльності: проблемного викладу і 

частково-пошуковий; 

- за характером сприйняття: словесні, наочні, практичні.  
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Методи контролю 

 

       Визначення якості засвоєння та рівня оволодіння уміннями та навичками в 

ході поточного контролю здійснюємо методами усної, письмової, тестової перевірки     

та практичного контролю. 

Підсумковий контроль – іспит в усній, письмовій чи тестовій формі. 

 

 

Діагностика успішності та якості навчання 

 

В ході поточної перевірки на кожному практичному занятті викладач перевіряє: 

1. Результати самостійної роботи студентів з опрацювання ним методичної 

літератури. Оцінюються вони від 0 до 2 балів. 

2. Обговорення питань практичного заняття (від 0 до 3 балів). 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання іспиту. 

 

Розподіл балів 
Розподіл балів за темами 

Змістовий 

 модуль  

№1 

Зміст.  

модуль  

№2 

Зміст.  

модуль 

№3 

Зміст. 

модуль 

№4 

 

Зміст. 

модуль 

№5 

 

 

Екзамен Усього 

Т1 Т2 

 

Т3 

 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

5 5 10 15 10 15 5 5 5 25 100 

 

 

Розподіл балів за формами контролю 

 

 

Види контролю 
Кількість 

занять 
Бали 

Загальна кількість 

балів 

Виконання самостійної роботи 14 2 28 

Усна відповідь на практичному 

занятті 

14 3 42 

Конспект лекцій  5 5 

Усього: 100 
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Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма 

2. Робоча  програма навчальної дисципліни 

3. Методичні матеріали до практичних занять 

4. Силабус як персоніфікована програма дій викладача з вивчення навчальної 

дисципліни. 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

Основна література: 

1.  Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе / Под 

ред. А.Г. Колоскова.  М.: Просвещение, 1984. 271 с. 

2. Баханов К.О. Навчання історії в школі під кутом зору компетентнісного 

підходу: посібник для учителя. Харків. 2012. 127 с.  

3. Баханов К. Організація особистісно-орієнтованого навчання. Порадник 

молодого вчителя історії. Харків: Видавнича група «Основа». 2008. 159 с. 

4. Баханов К. Інноваційні системи, технології та модель навчання історії в 

школі. Запоріжжя: Просвіта. 2000. 328 с.     

5. Вагин А.А. Методика преподавания истории в средней школе. Учение о 

методах. Теория урока.  М.: Просвещение, 1968. 434 с. 

6. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе.  М.: Просвещение, 1972. 

354 с. 

7. Дубінський В.А. Методика викладання історії в школі: Навчально-

методичний посібник для організації самостійної роботи студентів історичного 

факультету. К.-Подільський державний університет. 2005. 82 с. 

8. Лисенко М.М. Методика навчання історії України.  К.: Радянська школа, 

1985. 

9. Методика обучения истории в средней школе. – Ч. І, П / Под ред. Ф.П. 

Коровкина.  М.: Просвещеняе, 1978. 239 с. 

10. Методика преподавания истории в средней школе // под. ред. С.А.Ежовой, 

И.М. Лебедева и др.  М.: Просвещение, 1986. 272 с. 

11. Пометун О.І., Фрейман Г.О. Методика навчання історії в школі.  К., 2009. 

328 с. 

12. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-

методичний посібник. К.: Видавництво А.С.К. 2003. 192 с.  

13. Студеникин М.Т. Методика преподавания истории в школе.  М.: ВЛАДОС, 

2000. 240 с. 

14. Яковенко Г.Г. Методика навчання історії: Навчально-методичний посібник. 

Харків: Вид. ХНАДУ імені Г.С. Сковороди, 2017. 324 с.  

 

Допоміжна 
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