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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: підготовка студентів до діяльності щодо: 

 

- формування історичних знань школярів; 

- розвитку історичного мислення учнів, яке передбачає загальне розуміння 

історичного процесу в його різноманітності й суперечливості; 

- виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських 

духовних цінностей, сприйняття ідей гуманізму та демократії, взаєморозуміння 

між народами на основі особистісного усвідомлення досвіду історії; 

- підготовки школярів до свідомої активної участі в суспільному житті 

української держави, усвідомлення її ролі й місця в Європі та світі. 

 

Завдання: 

 

 - ознайомлення студентів із змістом, формами й методами, прийомами й 

засобами навчання в загальноосвітніх закладах України, й досвідом передових 

країн світу, а також із методами перевірки та оцінювання досягнень учнів у 

навчанні; 

- сприяння творчому мисленню студентів щодо організації власної педагогічної 

діяльності; 

- впровадження демократичного стилю педагогічного спілкування, яке б 

ґрунтувалося на засадах педагогіки співробітництва двох рівноправних 

суб’єктів навчання; 

- підготовка майбутніх учителів до здійснення розвиваючого особистісно-

орієнтованого навчання. 

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є зміст курсу історії в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальнотеоретичні основи викладання шкільного курсу історії. 

2. Програмний зміст шкільних курсів історії України та всесвітньої історії. 

3. Вивчення окремих тематичних питань у шкільному курсі історії. 

 

Обсяг дисципліни 

 

 Денна форма Заочна форма 

Кількість кредитів ECTS 3 3 

Кількість годин: 90 90 

- лекції 10 2 

- практичні / семінарські 30 6 

- лабораторні - - 

- індивідуальні завдання - - 

- самостійна робота студента 50 82 
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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 

«Шкільний курс історії»: 

 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК 02. Здатність зберігати та примножувати культурні цінності на основі розуміння 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про 

природу і суспільство, зберігати баланс між професійним та особистим життям. 

ЗК 06. Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології. 

 

ФК 01. Здатність до формування в учнів ключових і предметних компетентностей та 

здійснення міжпредметних зв’язків. 

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 09. Здатність орієнтуватися в історичному часі, застосовувати періодизацію як 

спосіб   пізнання історичного процесу, доцільно використовувати категоріально-

понятійний апарат і хронологію історичної науки. Здатність розкривати загальну 

структуру історичної науки на основі взаємозв’язку основних історичних процесів 

та постатей.  

ФК 10. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, оброблення,  аналізу та 

синтезу інформації з різних джерел.    

ФК 11. Здатність обґрунтовано визначати роль України в загальноєвропейських та 

світових культурних процесах. 

 

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 04. Використання сучасних методик і технологій організації освітнього 

процесу, оцінки досягнень учнів на різних етапах вивчення історії для успішного й 

ефективного здійснення професійної педагогічної діяльності. 

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. 

ПРН 08. Здатність створювати безпечне, рівноправне, справедливе й психологічно-

комфортне освітнє середовище в освітньому процесі та позаурочній діяльності. 



5 

 

  

ПРН 11. Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати 

нові відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної 

історичної картини світу. 

ПРН 12. Розуміння й використання основних сучасних термінів і положень 

історичних наук та методики їх викладання, а також здатність аналізувати, 

порівнювати і класифікувати результати діяльності науковців різних напрямків і 

шкіл. Знання та розуміння історіографії для аналізу сучасних наукових дискусій із 

проблем вітчизняної та всесвітньої історії. 

ПРН 13. Уміння використовувати методологію історії як науки, характеризувати 

об’єктивно й неупереджено історичні події та постаті різних історичних періодів, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між окремими подіями та явищами на 

підставі критичного аналізу історичних джерел, інтеграції їх змісту, визнання й 

сприйняття різноманітності їх оцінок. 

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 

№  Види роботи   

Бали 

1  Регулярне відвідування лекційних занять та якісне ведення 

конспекту. Ведення конспекту лекцій може включати наступні 

критерії: повнота, охайність, грамотність. Наявність усіх 

компонентів лекцій, які відповідають усім вимогам, а також 

активна робота студента на лекції можуть бути в цілому оцінені 

максимальною кількістю балів. 

0 – 4  

(за кожну 

лекцію) 

2  Робота на практичних заняттях  

Робота на практичному занятті оцінюється в цілому: ведення 

записів у конспекті, доповнення до відповідей колег, відповідь на 

теоретичне запитання, вміння застосувати теоретичні знання на 

практиці, використана література.  

Доповнення оцінюється від 1 до 3 балів, в залежності від його 

змісту і стилю викладу (цитата, усна розповідь).  

Теоретична відповідь - від 1 до 4 балів  

Неповна відповідь на запитання, в якій налічується багато 

неточностей, студент не володіє достатньою мірою науковим 

апаратом оцінюється від 1 до 2 балів; відповідь, яка позбавлена 

серйозних неточностей, але має окремі недоліки, теоретична 

відповідь без виконаного практичного завдання оцінюється у 3 

бали.   
Відповідь яка оцінюється у 4 бали має відповідати наступним 

вимогам: містить точні формулювання понять; питання розкрито 

повно, у всіх аспектах; під час відповіді студент вживає наукові 

0 – 5 
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терміни у потрібному контексті з урахуванням їх правильного 

значення;  теоретичні положення проілюстровані практичними 

прикладами; під час відповіді студент  порівнює різні теоретичні 

положення, дає їм обґрунтовану негативну або позитивну оцінку, 

відповідь містить власну оцінку студентом певних явищ або 

фактів; під час відповіді студент посилається більше ніж на одне 

джерело.  

За умов активної участі студента у обговоренні виступів 

одногрупників, доповненнях до кожного теоретичного питання, 

участі у роботі за завданнями практичного  блоку до заняття 

студент отримує максимальну оцінку – 5 балів.   

3 Методична розробка. Даний навчальний проект має бути 

присвячений одній з тем чи проблем курсу і ставити за мету її 

самостійне поглиблене вивчення та використання отриманих знань 

на уроці чи в позаурочний час (на гуртку, факультативі чи 

учнівській конференції). Виконання творчого проекту вимагатиме 

від студента реалізації особистих здібностей (наукових, 

мистецьких, літературних, технічних) та спеціальних навиків 

(робота з комп’ютером, аудіо- та відеоапаратурою, спеціальними 

програмами, обробка статистичних даних, робота з джерелами 

тощо).  

0 – 10 

4 Комп’ютерна презентація – це електронне представлення 

творчого проекту з того розділу програми ШКІ, до якого 

відноситься розробка уроку історії з попереднього завдання. 

Даний творчий проект виконується в програмі Power Point або 

Windows Movie Maker і є підтвердженням фахової підготовки і 

особистого бачення автором структури уроку, його наповнення 

текстовим матеріалом, наочністю і звуковим супроводом. 

0 – 10 

 

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 
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Структура та тематичний план навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1.  Загальнотеоретичні основи викладання шкільного курсу 

історії. 

 
Тема 1.  Шкільний курс історії в системі шкільної історичної освіти України. 

Предмет і завдання дисципліни «Шкільний курс історії». Мета шкільної історичної 

освіти. Зміст шкільної історичної освіти. Основні компоненти змісту історичної 

освіти. Компетентнісний потенціал шкільного курсу історії. Цілі та завдання 

шкільного курсу історії. Становлення та розвиток викладання історії в навчальних 

закладах. Місце курсу історії в структурі сучасної системи шкільної історичної 

освіти в Україні. Загальна характеристика шкільного курсу історії. Зміст навчальної 

програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Тема 2. Навчально-методичний комплекс шкільного курсу історії. Види засобів 

навчання у шкільному курсі історії. Зміст, структура, принципи побудови різних 

варіантів підручників з історії. Дидактичні вимоги до підручника історії. 

Характеристика методичної літератури з шкільного курсу історії. Наочність у 

шкільному курсі історії.  
 

Тема 3. Міжпредметні й внутрішньокурсові зв’язки у шкільному курсі історії. 

Основні аспекти змісту міжпредметних та внутрішньокурсових зв’язків шкільного 

курсу історії та їх значення у вивченні історії. Міжпредметні змістові лінії 

шкільного курсу історії. Прийоми і засоби реалізації міжпредметних і 

внутрішньокурсових зв’язків у викладанні шкільного курсу історії. 

  

Тема 4. Інформаційно-комунікативні технології у шкільному курсі історії. Види 

технічних засобів навчання (ТЗН) і особливості їх використання у процесі 

викладання історії. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) та освітні 

електронні ресурси (ОЕР) і їх використання в шкільному курсі історії. Педагогічні 

програмні засоби (ППЗ) шкільних курсів «Історія України» та «Всесвітня історія». 

 

Змістовий модуль 2. Програмний зміст шкільних курсів історії України та 

всесвітньої історії  

 

Тема 5. Роль шкільної програми у підготовці вчителем уроку історії. Сучасний 

урок історії як навчальне заняття: типологія, структура, вимоги до проведення. 

Етапи підготовки і проведення уроку історії. Визначення мети і завдань уроку 

історії (очікуваних результатів уроку). План (конспект) уроку історії. 

 

Тема 6. Пропедевтичний курс «Вступ до історії» (5 клас). Структура 

пропедевтичного курсу «Вступ до історії» у 5 класі. Зміст та результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів у шкільному курсі історії у 5 класі. Основні поняття 
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пропедевтичного курсу «Вступ до історії». Ключові компетентності вступного курсу 

історії у 5 класі. 

 

Тема 7. Шкільний курс історії стародавнього світу (6 клас). Структура 

шкільного курсу історії стародавнього світу в 6 класі. Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів при вивченні інтегрованого курсу історії у 6-му 

класі. Зміст і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні 

історії у 6-му класі. Формування уявлень учнів про історичний час у шкільному 

курсі історії у 6-му класі. Структура та особливості уроку вивчення нового 

навчального матеріалу.  

 

Тема 8. Специфіка вивчення історії середніх віків у шкільному курсі історії 

(7 клас). Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів при вивченні 

історії у 7-му класі. Структура шкільного курсу історії середніх віків у 7 класі. Зміст 

і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у 7-му 

класі. Синхронізація навчального матеріалу у шкільному курсі історії в 7 класі. 

Поняття і типи практичних занять з історії. Структура та особливості методики 

проведення практичних занять у шкільному курсі історії. 

 

Тема 9. Вивчення періоду нової історії у шкільному курсі історії (8–9 класи). 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів при вивченні історії у 

8 – 9-х класах. Структура та особливості комбінованого уроку історії. Синхронізація 

навчального матеріалу з історії України та всесвітньої історії у 8–9 класах. 

Методика роботи з хронологічними і синхроністичними таблицями на уроках 

історії. 

 

Тема 10. Вивчення новітньої історії у шкільному курсі історії (10–11 класи). 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів при вивченні історії у 

10–11 класах. Понятійний апарат курсу новітньої історії у 10–11-х класах. Зміст і 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у старшій 

школі. Структура та особливості повторювально-узагальнюючого уроку. Структура 

та особливості уроку контролю та корекції знань, умінь і навичок (тематичного 

оцінювання). 

 

Змістовий модуль 3. Вивчення окремих тематичних питань у шкільному курсі 

історії.  

  

Тема 11. Економічна, соціально-політична та культурна складові шкільного 

курсу історії. Економічна складова як компонент змісту навчальної програми з 

історії. Основні методичні принципи навчання економічної історії в школі. Зміст і 

місце соціально-політичної історії серед інших компонентів змісту шкільної 

історичної освіти. Культурознавчі теми в ШКІ. 
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Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  включно усього  включно 

л п лаб інд срс л п лаб інд срс 

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

Змістовий модуль 1. Загальнометодичні основи викладання шкільного курсу історії. 

Тема 1.  Шкільний курс історії 

в системі шкільної історичної 

освіти України. 

18 4 4   10 12 2 2   8 

Тема 2.  Навчально-

методичний комплекс 

шкільного курсу історії 

16 2 4   10 10  2   8 

Тема 3. Міжпредметні й 

внутрішньокурсові зв’язки у 

шкільному курсі історії 

14 2 2   10 8     8 

Тема 4. Інформаційно-

комунікативні технології у 

шкільному курсі історії 

12  2   10 12     12 

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 8 12   40 42 2 4   36 

Змістовий модуль 2. Програмний зміст шкільних курсів історії України та всесвітньої 

історії 
Тема 5. Роль шкільної 

програми у підготовці 

вчителем уроку історії 

6 2 2   2 8  2   6 

Тема 6. Пропедевтичний курс 

«Вступ до історії» (5 клас). 
4  2   2 6     6 

Тема 7. Шкільний курс історії 

стародавнього світу (6 клас) 
4  2   2 6     6 

Тема 8. Специфіка вивчення 

історії середніх віків у 

шкільному курсі історії (7 

клас) 

4  2   2 6     6 

Тема 9. Вивчення періоду 

нової історії в шкільному курсі 

історії (8–9 класи) 

4  2   2 6     6 

Тема 10. Вивчення періоду 

новітньої історії в шкільному 

курсі історії (10–11 класи) 

4  2   2 6     6 

 

Разом за змістовим 

модулем 2 

26 2 12   12 38  2   36 

Змістовий модуль 3. Вивчення окремих тематичних питань у шкільному курсі історії 

України та всесвітньої історії 

Тема 11. Економічна, 

соціальна, політична та 

культурна складові ШКІ 

12  6   6 10     10 

Разом за змістовим 

модулем 3 

12  6   6 10     10 

Усього 90 10 30   50 90 2 6   82 
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Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Зміст шкільної історичної освіти 2 

2 Зміст шкільної навчальної програми з історії  2 

3 Навчально-методичний комплекс ШКІ 2 

4 Наочність у шкільному курсі історії. 2 

5 Міжпредметні і внутрішньокурсові зв’язки у ШКІ 2 

6 Інформаційно-комунікативні технології у ШКІ 2 

7 Роль шкільної програми у підготовці сучасного уроку історії 2 

8 Пропедевтичний курс «Вступ до історії» (5 клас) 2 

9 Шкільний курс історії стародавнього світу (6 клас). 2 

10 Специфіка вивчення історії середніх віків у шкільному курсі 

історії (7 клас). 

2 

11 Вивчення періоду нової історії в шкільному курсі історії (8–

9 класи). 

2 

12 Вивчення новітньої історії в шкільному курсі історії (10–11 

класи). 

2 

13 Економічна складова як компонент змісту навчальної 

програми з історії. 

2 

14 Зміст і місце соціально-політичної історії серед інших 

компонентів змісту шкільної історичної освіти 

2 

15 Культурознавчі теми в шкільному курсі історії 2 

Усього годин практичних занять  30 

 

Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Шкільний курс історії в системі шкільної історичної освіти 

України. 

6 

2 Навчально-методичний комплекс шкільного курсу історії 8 

3 Міжпредметні й внутрішньокурсові зв’язки у шкільному курсі 

історії 

6 

4 Інформаційно-комунікативні технології у шкільному курсі 

історії 

6 

5 Роль шкільної програми у підготовці вчителем уроку історії 6 

6 Пропедевтичний курс «Вступ до історії» (5 клас). 2 

7 Шкільний курс історії стародавнього світу (6 клас) 2 

8 Специфіка вивчення історії середніх віків у шкільному курсі 

історії (7 клас) 

2 
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9 Вивчення періоду нової історії в шкільному курсі історії (8–9 

класи) 

2 

10 Вивчення періоду новітньої історії в шкільному курсі історії 

(10–11 класи) 

2 

 

11 Економічна, соціально-політична та культурна складові 

шкільного курсу історії 

8 

Разом 50 

 

Індивідуальні завдання 
 

Підготовка методичних розробок уроків історії, які повинні містити: 

- розгорнутий план-конспект уроку; 

- ілюстративний матеріал; 

- дидактичний роздатковий матеріал; 

- матеріал для контролю і перевірки знань учнів (тестові завдання); 

- карти, картосхеми, інша умовно-графічна наочність; 

- документальний матеріал (розділи методичних посібників, статті із періодичної 

преси, уривки літературних творів, архівні матеріали, відеоматеріали)     

- комп’ютерні презентації. 

Методи навчання 

                                                                                                   

      Словесні, практичні, робота з навчально-методичною літературою, 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково-пошуковий 

та дослідницький, самостійна робота 

 

        Методичне забезпечення 

 

     Навчальна програма, робоча програма, плани практичних занять, завдання на 

самостійне опрацювання, комплект шкільних підручників з історії, тематичні 

історичні карти  

 

Методи контролю 

 

1. Усне опитування, участь у груповій роботі. 

2. Творчі роботи, презентації. 

3. Письмове виконання практичних завдань 

 

 

Засоби діагностики успішності та якості навчання 

 

- студентські проєкти, презентації та виступи на практичних заняттях; 

- усні відповіді;  

- перевірка письмового розкриття теоретичних питань практичних занять. 
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Розподіл балів за темами 

 

Поточне тестування та самостійна робота Разом 

ЗМ №1 ЗМ №2 ЗМ №3 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15      Л     СРС  

100 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 10 

 

Розподіл балів за формами контролю 

 
Види контролю Кількість Бали Загальна кількість балів 

Виконання самостійної роботи 1 10 10 

Усна відповідь на практичному занятті 15 5 75 

Робота на лекціях 5 1 5 

Творча робота 1 10 10 

Усього: 100 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча  програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні матеріали до практичних занять. 

4. Завдання для самостійного опрацювання. 

5. Матеріали до лекційних занять. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Про освіту : Закон України № 2145-VІІІ від 05.09.2017 р. Відомості Верховної 

Ради України. 2017. № 38–39. Ст. 380. 

2. Про повну загальну середню освіту : Закон України № 764-ІХ від 01.08.2020 р. 

Відомості Верховної Ради України. 2020. № 31. Ст. 226. 

3. Державний стандарт повної загальної середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 

30.09.2020. URL : https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/. 

4. Державна національна програма «Освіта»: Україна ХХІ століття. Київ : Райдуга, 

1994. 61 с. 

5. Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної 

діяльності вчителя. Лист Міністерства освіти та науки №1/9-630 від 05.12.2014 р. 

URL : http://zakon.pedrada.com.ua/regulations/1521/8456/8458/468871/.1. 

6. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 

Всесвітня історія. 5–9 класи. Історія і суспільствознавство в школах України. 2017. 

№ 5–6. С. 2–44.   

7. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. 

Всесвітня історія. 10–11 класи. Історія: Україна і Світ. 10–11 класи. Історія і 

суспільствознавство в школах України. 2017. № 11–12. С. 2–44. 

http://zakon.pedrada.com.ua/regulations/1521/8456/8458/468871/.1
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8. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Редакція 2019 р. 

Історія України. 5–9 кл. Історія: Україна і Світ. 10–11 класи. Історія і 

суспільствознавство в школах України. 2019. № 1 С. 2–94. 

9. Абдулаев Э.Н. Наглядность и проблемный подход в обучении истории. 

Преподавание истории в школе. 2008. №1. С. 23–26. 

10. Баханов К.О. Лабораторно-практичні роботи з історії в середній школі. 

Український історичний журнал. 1991. №4. С. 86–93. 

11. Баханов К. Модель навчання у дискусії.  Історія в школі. 2000. № 9. С. 16–22. 

12. Баханов К. Облік індивідуальних досягнень учнів у навчанні історії. Історія в 

школах України. 1999. № 2. С. 25–27. 

13. Бахматюк Я. Деякі аспекти оптимізації впровадження ІКТ (інф.-ком. технологій) 

в українську шкільну освіту: погляд учителя-практика. Історія і 

суспільствознавство в школах України. 2011. №11–12. С. 14–19. 

14. Борисов С. Хронологічні завдання на уроці історії. Історія в школі. 1998. № 9. С. 
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