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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Шкільний курс історії» охоплює коло теоретичних і практичних 

питань, які стосуються змісту курсів історії України та всесвітньої історії, що вивчаються у 

закладах загальної середньої освіти. Вивчення дисципліни сприяє процесу здобуття знань, 

формування вмінь і навичок майбутніх учителів історії щодо підготовки якісних уроків історії та 

вмінню повною мірою використовувати шкільну програму з історії у практичній роботі. 

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. 

Метою дисципліни «Шкільний курс історії» є 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. 

 
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шифр 

згідно ОПП 

Компетентності 

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 

 Програмні результати 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 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 чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові 



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

історичної картини світу 

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 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва теми Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Модуль І 

1 Шкільний курс історії в системі шкільної 

історичної освіти України 

4 4 6 

2 Навчально-методичний комплекс шкільного 

курсу історії 

2 4 8 

3 Міжпредметні й внутрішньокурсові зв’язки 

у шкільному курсі історії 

2 2 6 

4 Інформаційно-комунікативні технології у 

шкільному курсі історії 

- 2 6 

Модуль ІІ 

5 Роль шкільної програми у підготовці 

вчителем уроку історії 

2 2 6 

6 Пропедевтичний курс «Вступ до історії» (5 

клас) 

- 2 2 

7 Шкільний курс історії стародавнього світу (6 

клас) 

- 2 2 

8 Специфіка вивчення історії середніх віків у 

шкільному курсі історії (7 клас) 

- 2 2 

9 Вивчення періоду нової історії у шкільному 

курсі історії (8–9 класи) 

- 2 2 

10 Вивчення новітньої історії у шкільному 

курсі історії (10–11 класи) 

- 2 2 

Модуль ІІІ 

11 Економічна, соціально-політична та 

культурна складові шкільного курсу історії. 

- 6 8 

Усього 10 30 50 



Тематика практичних занять 

 

Модуль І 

1 Зміст шкільної історичної освіти (2 год) 

1. Мета і завдання шкільної історичної освіти. 

2. Основні компоненти змісту історичної освіти.  

3. Компетентнісний потенціал шкільного курсу історії. 

2 Зміст шкільної навчальної програми з історії (2 год) 

1. Зміст навчальної програми з історії для загальноосвітніх навчальних закладів: 

- пояснювальна записка; 

- характеристика основних структурних компонентів програми; 

- розподіл навчального часу на вивчення історії в загальноосвітній школі.  

2. Календарно-тематичне планування ШКІ.  

3. Робоча програма вчителя історії. 

3 Навчально-методичний комплекс ШКІ (2 год) 

1. Види засобів навчання у шкільному курсі історії. 

2. Зміст, структура, принципи побудови різних варіантів підручників з історії. 

Методичні вимоги до підручника історії.  

3. Характеристика навчально-методичної літератури із шкільного курсу історії. 

4 Наочність у шкільному курсі історії (2 год) 

1. Зображення пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкові для 

розпізнавання учнями.  

2. Зображення персоналій в ШКІ для візуального розпізнавання учнями. 

3. Образотворча та умовно-графічна наочність у шкільному курсі історії.  

5 Міжпредметні і внутрішньокурсові зв’язки у ШКІ (2 год)  

1. Основні аспекти змісту міжпредметних та внутрішньокурсових зв’язків шкільного 

курсу історії та їх значення у вивченні історії. 

2. Міжпредметні змістові лінії шкільного курсу історії.  

3. Прийоми і засоби реалізації міжпредметних і внутрішньокурсових зв’язків у 

викладанні шкільного курсу історії. 

6 Інформаційно-комунікативні технології у ШКІ (2 год)  

1. Мультимедійні засоби навчання на уроках історії. 

2. Інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) та освітні електронні ресурси (ОЕР) і 

їх використання в шкільному курсі історії. 

3. Педагогічні програмні засоби (ППЗ) шкільних курсів «Історія України» та 

«Всесвітня історія». 

Модуль ІІ 

7 Роль шкільної програми у підготовці сучасного уроку історії (2 год)  

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

проведення. 

2. Етапи підготовки і проведення уроку історії. 

3. Визначення мети і завдань уроку історії (очікуваних результатів уроку).  

4. Конспект (план) уроку історії. 

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

1. Структура пропедевтичного курсу «Вступ до історії» у 5 класі.  

2. Зміст та результати навчально-пізнавальної діяльності учнів у шкільному курсі 

історії у 5 класі.  

3. Основні поняття пропедевтичного курсу «Вступ до історії». 

4. Ключові компетентності вступного курсу історії у 5 класі. 

 

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

1. Структура шкільного курсу історії стародавнього світу в 6 класі. 

2. Зміст і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у 6-

му класі.  



3. Методика проведення уроку вивчення нового навчального матеріалу.  

4. Формування уявлень учнів про історичний час в шкільному курсі історії у 6-му 

класі.  

10 Специфіка вивчення історії середніх віків у шкільному курсі історії (7 клас) (2 

год) 

1. Структура шкільного курсу історії середніх віків у 7 класі. 

2. Зміст і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у 7-

му класі.  

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

4. Поняття і типи практичних занять з історії. Особливості методики проведення 

практичних занять у шкільному курсі історії. 

11 Вивчення періоду нової історії в шкільному курсі історії (8–9 класи) (2 год) 

1. Структура шкільного курсу історії у 8–9-х класах. 

2. Зміст і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у 8-

9-х класах.  

3. Методика проведення комбінованого уроку історії. 

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

класах. Методика роботи з хронологічними і синхроністичними таблицями на уроках 

історії.  

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

 (2 год)  

1. Структура курсу й організація навчання учнів при вивченні історії у 10–11 класах. 

2. Зміст і результати навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні історії у 

старшій школі.  

3. Структура та методика проведення повторювально-узагальнюючого уроку. 

4. Методика проведення уроку контролю та корекції знань, умінь і навичок 

(тематичного оцінювання). 

Модуль ІІІ 

13 Економічна складова як компонент змісту навчальної програми з історії (2 год)  

1. Головні завдання вивчення економічного матеріалу у ШКІ. 

2. Місце економічної тематики у шкільній програмі з історії. 

3. Значення економічної складової у ШКІ. 

4. Формування історико-економічних понять у ШКІ. 

14 Зміст і місце соціально-політичної історії серед інших компонентів змісту 

шкільної історичної освіти (2 год) 

1. Значення соціально-економічної тематики у ШКІ. 

2. Зміст соціально-політичних тем у ШКІ. 

3. Вивчення соціально-політичної тематики у ШКІ. 

4. Вивчення соціально-політичних понять у шкільному курсі історії.  

15 Культурознавчі теми в шкільному курсі історії (2 год) 

1. Значення вивчення культурної тематики у ШКІ. 

2. Зміст і місце вивчення питань культури у шкільній програмі з історії. 

3. Культурологічні поняття у ШКІ. 
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ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Студент має право: 

- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх знаннями з 

дидактики, методики навчання історії тощо;  

- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої траєкторії; активізації 

власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і методів проведення аудиторних занять; 

- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку; 

- отримати індивідуальні консультації у викладача. 

Студент зобов’язаний: 

- відвідувати заняття всіх видів відповідно до встановленого дирекцією розкладу, 

запізнення на заняття допускається тільки з поважних причин; 

- брати активну участь у роботі під час аудиторних занять, дотримуватися правил етичної 

поведінки, поважати думки та права інших студентів і викладача; 

- виконати творче завдання, підготовка якого є обов’язковою умовою допуску до заліку;  

- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 60 балів. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Пропущені з поважної причини заняття 

дозволяється відпрацьовувати впродовж двох тижнів після завершення дії поважної причини і при 

наявності документа-підстави (довідки, розпорядження про індивідуальних графік відвідування 

тощо). 

Політика щодо академічної доброчесності. Студенти керуються нормами «Положення про 

академічну доброчесність здобувачів освіти в національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т.Г.Шевченка» (Наказ Ректора № 383 від 27.12.2019 р. зі змінами і доповненнями 

від 23.12.2020 (https://drive.google.com/file/d/1YOj2QK3xW-03evO8Tkg1o3ZKUAbBL-VH/view). У 

процесі навчання та при підготовці творчого проєкту забороняються плагіат, фальсифікація 

результатів, списування, хабарництво.  

Політика щодо викладання.  Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах 

студентоцентризму, антропоцентризму, гуманізму, поваги до соціокультурного плюралізму. 

    

Розподіл балів 

 

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 
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